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Vi är i en tid där mångas tankar kretsar 
kring vårt boende. Hur vi bor är en 
mycket viktig del av vårt liv och 
påverkar på olika sätt hur vi mår och 
trivs. I praktiskt hänseende är boendet 
också oftast den största utgiften varje 
månad. 

 
Det finns många olika saker att ta 
ställning till och det är viktigt att alla 
har fått tillräckligt med information så 
att beslutet känns rätt för var och en. 

 
I detta Vadarnytt ger vi i styrelsen och 
grannar i området argument för att 
behålla allmännyttans hyresrätter som 
de är.  
 
Det går visserligen att fortsätta vara 
hyresgäst om det skulle bli bostads-
rätter, men då skulle våra grannar vara  

 
 
 
 
 
 
 
hyresvärd – hur känns det? Åtminstone 
jag vet att Stockholmshem, om inte 
annat, har mer erfarenhet. Det talas om 
”att betala till sig själv”. Det är ett 
argument jag aldrig förstått. Det är 
banken som äger din lägenhet. Känns 
det bättre att betala till ett vinstdrivande 
företag än till Stockholms stad? 
 
Som sagt, det är mycket att fundera 
kring och vi måste alla komma ihåg att, 
oavsett hur det går, kommer vi fortsätta 
att vara grannar. 
 
Det är okey att tycka olika och ändå 
fungera tillsammans. 
 
 
 

Annabel Ronnehed 
Ordförande i Lokala 

Hyresgästföreningen Vadaren 

 
 
 
 

Kontaktlista för Lokala Hyresgästföreningen Vadaren 
 
Ordförande: Annabel Ronnehed, Öb 36    08-7090004 
Kassör:   Ulla Ask, Öb 8                       08-184889 
Sekreterare: Inger Bergkvist, TAG 80            08-181554 
 
Ersättare: Anna Gisslén, Öb 36              08-6529400 
 
Valberedning:  Sigvard Gustafson, TAG 80       08-6463518 
                        Jonas Högström   08-841231 
 
Övriga verksamheter: 
Lokalen, Öb38   Jonas Högström  08-841231 
Vävstugan, TAG 96 Lotta Lagermalm  08-7443153 
Bastu, Öb 36   Jonas Högström  08-841231 
 
 
Hemsida: www.vadaren.se 
E-post: info@vadaren.se 

Ombildning, nej tack 



––– Specialnummer av Vadarnytt om ombildning – eller snarare inte… –––– 
 

 1 

HÄR ÄR SKÄLEN 
TILL ATT VI VILL 
BEHÅLLA 
HYRESRÄTTEN I 
VADAREN 

 
Respektera att vi som bor här idag har 
valt, i den mån vi har haft möjlighet att 
välja, att bo i allmännyttans hyresrätt. 
Den som vill bo i bostadsrätt är i sin 
fulla rätt att välja det, men får då flytta 
härifrån. 
 
Ombildas vårt kvarter kommer vi få ett 
område där människor bor på olika 
villkor. Några bor med bostadsrätt 
medan andra hyr av bostadrättsfören-
ingen. Det är inte någon bra grund för 
sammanhållning och trivsel. Det är en 
grogrund för konflikter. 
 
Vi vill att allas barn, oavsett föräldrarnas 
inkomster, ska ha en chans att få en 
bostad, när det är dags att flytta hem-
ifrån. Det går bara om det finns många 
hyresrätter med en rimlig hyra. Flera av 
allmännyttans bostadsområden, fr.a. i 
innerstan, har ombildats redan. Det 
minskar antalet hyresrätter. Om vårt 
område blir bostadsrätt försvinner 352 
lägenheter från bostadskön i ett svep.  
 
Vi som bor här förlorar vår plats i Stock-
holmshems interna byteskö, oavsett om 
vi bor kvar som hyresgäster eller köper 
vår lägenhet. Där kan man helt gratis få 
möjlighet att byta lägenhet beroende på 
kötid, inte pengar. 
 
Behåller vi hyresrätten motverkar vi 
segregationen i vår stad. Blir det  

bostadsrätter här, kommer området 
förvandlas till ett ghetto för välbärgade. 
Tråkigt och orättvist tycker vi, även den 
som har låga inkomster ska kunna bo 
bra. 
 
Vi är för valfrihet i boendet. Det byggs 
mest bostasdrätter idag och vår 
borgerliga stadshusmajoritet vill sälja ut 
så många lägenheter som möjligt av 
allmännyttans bestånd. Antalet hyres-
rätter minskar stadigt och därmed vår 
frihet att kunna välja boendeform. 
 
Vi kan påverka vårt område genom de 
samrådsmöjligheter som finns avtalade 
mellan Hyresgästföreningen och Stock-
holmshem. Vårt eget engagemang avgör 
hur mycket vi kan påverka.  
 
Vi kan själva påverka utseendet i våra 
lägenheter genom tillval och VLU. 
 
Den vinst Stockholmshem gör, tillfaller 
stockholmarna. Ombildar vi kommer 
banken göra vinst som tillfaller aktie-
ägarna. Vi bidrar hellre till vår stad. 
 
Det finns flera daghem i vårt område. 
Det är en skriande brist på barnom-
sorgsplatser i stadsdelen, vi undrar stilla 
vart de små barnen ska ta vägen om vårt 
område blir bostadsrätt, då bestämmer 
ju inte staden längre vad husen ska 
användas till, utan bostadsrättsfören-
ingen. Förskolebarn sliter på lokaler och 
gårdar.... 
 
 
Styrelsen i Lokala Hyregästföreningen 
Vadaren 
 
Annabel Ronnehed, ordförande 
Inger Bergkvist; sekreterare 
Ulla Ask, kassör 

Vill du läsa mera? Gå in på: 
 
http://www.nejtillombildning.se/ 
 
http://www.hyresgastforeningen.se/stockholm 
 
http://www.boendetrygghet.se/ 
 
http://www.sabo.se/ 
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Intervju med  
P-O Brogren, 
presstalesman för 
Hyresgästföreningen 
 
P-O Brogren har varit i vårt kvarter två 
gånger och informerat om varför 
Hyresgästföreningen vill behålla 
allmännyttan och hur ombildnings-
processen ska gå till och hur bostads-
rättsföreningar och konsultfirmor 
fuskar med ombildningsprocessen för 
att kunna ”göra klipp”. LH-Vadaren 
intervjuade honom om hans åsikter om 
det som händer i vårt kvarter. 
 
Kan du tala om för mej varför jag inte 
ska nappa på bostadsrättsföreningens 
lockrop om  ”mitt livs klipp”? 
”Du ska respektera att de som idag bor i 
allmännyttans hyresbostäder har valt att 
bo där och inte tvinga dem att byta 
fastighetsägare eller övertala dom att 
köpa sin lägenhet. Om du vill bo i 
bostadsrätt, finns det gott om sådana 
lägenheter till salu idag, det är bara att 
titta i alla de annonser som finns i 
tidningarna fr.a. på helgerna, välja en 
lägenhet du tycker om och köpa den. 
 
Du bidrar till att antalet hyresrätter 
minskar i stort, vilket minskar 
valfriheten i boendet för oss alla. 
 

 
Fotograf: Jerry Malmberg 

Du åker ur den interna byteskön oavsett 
hur länge du har bott hos 
Stockholmshem och förlorar därmed 
möjligheten att gratis byta bostad. Även 
de som blir hyresgäster i 
bostadsrättsföreningen förlorar sin plats 
i interna bostadskön. 
 
En ombildad fastighet ger ett ojämlikt 
boende. Vissa bor i bostadsrätt andra 
hyr av sina grannar. Det blir inte bra att 
människor bor på olika villkor inom 
samma bostadsområde.” 
 
SBC sköter ombildningen åt 
bostadsrättsföreningen i vårt kvarter, 
känner du till dem? 
”Ja, dom har förhandlat för många 
privata bostadsrättsföreningar. Dom är 
inte värre än några andra av de där 
konsultfirmorna. Dom är alla väldigt 
påhittiga när det gäller att tänja på 
lagen.” 
 
Enligt Bostadsrättsföreningens beräkn-
ingar kommer månadskostnaden öka 
om man köper sin lägenhet,min tre-
rummare kommer t.ex. bli 3000:- dyrare 
i månaden. MEN dom påstår att det 
kommer bli lika dyrt att fortsätta hyra 
hos allmänyttan. 
”3000:-/mån; OJ, det var mycket! Deras 
påstående att kostnaden skulle öka lika 
mycket om man behåller hyresrätten är 
falskt. Hyran för i år har ökat 150:-/mån 
för en trerummare. Det är realistiskt att 
anta att hyran kommer öka ungefär så 
mycket varje år framöver. Hur dom kan 
få 150:-/ mån att bli detsamma som 
3000:-/mån det förstår jag inte. Det där 
är bara skrämselpropaganda!” 
 
Bostadsrättsföreningen påstår att om vi 
inte köper fastigheterna nu så: ... 
”skulle det kunna betyda att 
Stockholmshem säljer till någon annan 
och förmodligen privat värd. Beslut 
föreligger om att sälja 5000 lägenheter 
utanför Stockholms innerstad.” Hur är 
det med det? 
”Ert område kommer inte säljas ut. 
Beslutet gäller vissa fastigheter ytter-
områdena. De borgerliga politikerna 
hade hoppats att många i ytter-
områdena skulle nappa på möjligheten 
att köpa sina hus, men det blev inte så. 
Alliansen lovade att inte sälja några av 
allmänyttans bostäder, men ändrade 
det. Det där beslutet kan man nästan se 
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som en bestraffning av de boende i 
ytterområdena. Det där är också 
skrämselpropaganda.” 
 
Bostadsrättsföreningen i vårt kvarter 
har dålig ordning på sin medlemslista. 
På det informationsmöte som man 
ordnade för någon vecka sedan var alla 
boende inbjudna. Alla som kom in 
blev avprickade på en lista, senare på 
mötet, när det blev dags för omröstning 
fick dom veta att dom hade blivit 
medlemmar i bostadsrättsföreningen... 
Är detta oskyldigt slarv eller fusk? 
”Det är ett av alla sätt att fuska sig till 
medlemmar som jag har hört talas om. 
Det vanligaste är att intresseanmälan 
betraktas som medlemsansökan. Det 
normala är ju att man ansöker hos 
föreningen om att få bli medlem. Tänk 
om ni av nyfikenhet hade gått till ett 
informationsmöte med Jehovas Vittnen 
t.ex. och dom gjort likadant! Då hade ni 
alla varit med i Jehovas Vittnen nu! 
Bostadsrättsföreningen är naturligtvis 
intresserad av att ha så många 
medlemmar som möjligt, det är bara 
medlemmar som kan rösta ja vid en 
köpestämma!!” 
 
Vid detta informationsmöte, som 
samtidigt var en stämma i bostads-
rättsföreningen, röstade man igenom 
att en medlem kan företräda hur 
många medlemmar som helst vid köpe-
stämman. Vad säger du om det? 
”Tyvärr är det inte olagligt, men det är 
ju nästintill kriminellt! Det innebär att 
en medlem kan rösta för alla. De sätter 
demokratiska spelregler ur spel. Tänk 
om vi hade ett sådant system i valen till 
riksdagen! Hurdant samhälle skulle vi 
ha då om alla kunde företrädas av en 
enda person!? Bostadsrättslagen 
stiftades för helt andra syften. Den är 
inte anpassad till den här situationen 
som uppstår när man ombildar.” 
 
Hur går det med hyresregleringen om 
antalet hyreslägenheter i allmännyttan 
minskar?  
”Det är nog ingen större fara att den 
skulle försvinna av den anledningen. 
Den stora faran nu är den utredning 
regeringen tillsatt om att avskaffa 
hyresregleringen. Men inom Hyresgäst-
föreningen har vi kommit fram till att 
förslaget inte kommer vara klart för 
beslut förrän i januari valåret och då ska 

det träda i kraft i juli valåret. Vi tror inte 
att fr.a. Kristdemokraterna orkar 
genomdriva det när det är valår. En 
kraftig hyreshöjning ett par månader 
före valet lockar nog inte så många 
väljare!” 

Ulla Ask intervjuade 
 
Parodi på demokrati 
vid bostadsrätts-
föreningens möte 
Hur i all världen ska styrelsen i 
bostadsrättsföreningen Vadaren kunna 
genomföra en omröstning bland 
kvarterets hyresgäster på ett riktigt 
sätt, när den inte ens kan hålla reda på 
sina egna medlemmar? Det frågar man 
sig oroligt efter det informationsmöte 
för hyresgästerna som föreningen hade 
inbjudit till den 21 februari. 
 
Av inbjudan framgick att det efter 
informationsmötet skulle bli förenings-
stämma i brf Vadaren. Arrangörerna 
kunde tydligen inte föreställa sig att 
några andra än föreningens medlemmar 
hade kommit till mötet, för när mötet 
började kastade de om ordningen och 
lade föreningsstämman först. Många 
med mig protesterade mot att vi skulle 
tvingas sitta av en stämma i en förening 
som vi inte är medlemmar i innan vi 
kunde få den utlovade informationen, 
men ordföranden brydde sig inte om 
några protester. Och efteråt inser jag att 
det kanske var bra – fast mycket 
oroande. Det gav oss nämligen en 
förfärande inblick i hur bostadsrätts-
föreningens styrelse ser på grundläg-
gande demokratiska spelregler. 
 
Stämman var sammankallad för att anta 
nya stadgar. I varenda liten förening i 
landet vet man att de enda som har 
rösträtt i en förening är dess medlem-
mar. I varenda liten förening vet man 
också att om det är någon gång som det 
är särskilt viktigt att hålla reda på vilka 
som har rösträtt, så är det när man ska 
anta stadgar. Och bostadsrättsfören-
ingens styrelse hade verkligen tänkt att 
man skulle upprätta en röstlängd. 
Problemet var att de inte visste vilka av 
de nära 200 som hade samlats i 
Blommensbergsskolans matsal som var 
medlemmar och vilka som inte var det. 
Därmed blev det tydligen för besvärligt 
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med föreningsdemokratin, för då bjöd 
mötesordföranden in ”alla som ville” – 
medlemmar och icke medlemmar – att 
rösta om föreningens stadgar. Det 
förslaget stoppades visserligen, men till 
mötesordförandens tydliga irritation. 
 
Om jag var medlem i en förening som 
bjöd in alla som ville att rösta om 
stadgarna, skulle jag gå ur den 
föreningen. Hur brf Vadaren sköter sina  
inre angelägenheter skulle jag förstås 
kunna strunta i, om det inte vore så att 
den hoppas på att snart få ordna en 
omröstning bland oss hyresgäster om 
ifall vi ska köpa fastigheterna av  

Stockholmshem. I den omröstningen ska 
varje lägenhet ha en röst, varken mer 
eller mindre, och det krävs 2/3 majoritet  
om det ska bli något köp av. Hur ska vi 
kunna lita på att en sådan omröstning 
går rätt till, när föreningen inte ens kan 
upprätta en röstlängd för sina egna 
medlemmar? 
 

Kerstin Ahlberg, Örnbacken 36 
 

Jur. dr. h.c., redaktör 
Institutet för social civilrätt 

Juridiska institutionen 
Stockholms universitet 

 
 

Bostadsrättsföreningens möte 21 februari. 
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Rösta själv 
Intresseanmälan är en sak, att låta 
någon annan än en familjemedlem bli 
ditt ombud på Brf Vadarens köpe-
stämma en annan. Intresseanmälan är 
inte ett juridiskt bindande dokument. 
Det är däremot en underskriven 
fullmakt. Att lämna fullmakt till ett 
ombud är låta ombudet rösta för din 
räkning. Du lämnar ifrån dig ditt eget 
ansvar till någon annan.  
 
På Brf. Vadarens extrastämma den 21/2 
godkändes styrelsens förslag till nya 
stadgar. En av de viktigaste stadgeändr-
ingarna var att  "ombud [vid köpe-
stämma får] företräda ett obegränsat 
antal medlemmar".  Förändringen har 
ännu inte vunnit laga kraft. Men om den 
gör det skall du veta att förändringen 
tillkom för att låta styrelsen och 
ombildningskonsulterna samla listor på 
boende som de vid köpestämman kan 
företräda som ombud. De räknar med 
att därigenom öka chanserna att få en 
ombildning till stånd. Metoden är 
välkänd från ett antal tidigare ombildn-
ingsprocesser. 
 
Du kommer kanske att få besök av 
någon som erbjuder sig att bli ditt 
ombud på köpestämman.  Du bör vid 
det besöket vara lika vaksam som jag 
hoppas du är mot andra försäljare som 
ringer på din dörr. Lyssna och tänk efter 
innan du skriver ditt namn på hans, 
eller hennes papper.  Kanske har du 
redan fått påhälsning. I så fall kan jag 
bara säga att det inte är för sent att 
ångra sig om du redan skrivit på, men 
nu börjar tveka. Din fullmakt kan 
återkallas. Det är din röst som skall 
räknas. Det är hedersamt att närvara 
själv när ens egen, och ens grannars 
framtida boendeform skall avgöras. Då 
kan man lyssna på alla argument som 
framförs - både för och emot - och fatta 
sitt beslut utifrån sina egna förut-
sättningar när det verkligen gäller.  
 
Dörrförsäljare har nämligen lärt sig ett 
och annat knep. Mötet i dörröppningen 
ger sällan plats för eftertanke. Du 
kommer att mötas av ett antal goda skäl 
att skriva på och inga skäl att låta bli. 
Det kommer att gå undan i svängarna 
och argumenten kommer att staplas på 
rad: "det är praktiskt (du slipper gå och 
lyssna på ett långrandigt möte), du 

behöver inte vara orolig (eftersom 
många av dina grannar redan lämnat 
fullmakt), hyrorna kommer ändå att 
höjas i vilket fall och framför allt är detta 
ett gyllene tillfälle för dig att öka din 
förmögenhet med en dryg miljon, ett 
tillfälle som inte återkommer och som 
det väl vore ganska dumt att missa, eller 
hur?"  
 
Det du får höra är en välrepeterad läxa 
som konsulterna finslipat efter många 
ombildningar. Styrelsen för Brf har gått i 
samma skola. Men varför är de så 
enträgna? Jo, för att de har ett eget 
ekonomiskt intresse av att det blir en 
tillräckligt stor majoritet för köp på 
köpestämman. Vid köp får konsulterna 
en viss procent i arvode på köpe-
stämman. Blir det däremot nej till köp 
på stämman får de inte ett öre. Sådana 
är i alla fall de vanliga villkoren i 
avtalen mellan ombildningskonsulter 
och bostadsrättsföreningar. Det finns 
ingen anledning att tro att SBC:s avtal 
med Brf Vadaren ser annorlunda ut. 
Konsulterna är beredda att bildligt talat 
gå över lik för att baxa fram 
hyresgästerna till ett ja på köpestäm-
man. Det är i vetskap om detta 
förhållande du bör lyssna på dörrförsälj-
aren. Varje namn konsulterna samlar in 
är ett steg närmare deras egen lön för 
mödan. De har allt att vinna och inget 
att förlora på att det blir ombildning. 
För de flesta som bor här är det inte lika 
enkelt. För en del är det ekonomiskt 
omöjligt att köpa. Andra har nätt och 
jämnt råd. Men även om man hör till 
den grupp som skulle kunna få lån, och 
har råd med kostnadsökningen, finns 
det både fördelar och nackdelar med att 
köpa bostadsrätt till den lägenhet man 
idag hyr. Avvägningen är upp till var 
och en.  
 
Besökaren säger kanske att beslutet är 
ditt och att han företräder din mening 
opartiskt. Du kan lätt kontrollera en 
sådan påstådd opartiskhet genom att be 
honom, eller henne rösta nej å dina 
vägnar. Det är i ljuset av konsulternas 
egenintresse man skall se paragrafen 
som tillkom om ombud för obegränsat 
antal medlemmar. Den paragrafen är 
skräddarsydd för att dörrförsäljare skall 
kunna få nytta av sin övertalnings-
förmåga vid din dörr. Paragrafen har 
verkan just under perioden fram till 
själva övertagandet. Om det blir ett Ja 
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har den fullgjort sitt syfte och förvandlas 
till ett minne, en blindtarm. Paragrafen 
bryter mot Brf Vadarens gamla stadgar, 
och mot normalstadgarna för bostads-
rättsföreningar: 
 
I Föreningslagen Kap 7, § 2 står det om 
vem som får vara ombud och biträde: " 
make eller sambo eller annan medlem 
får vara ombud, om inte annat anges i 
stadgarna. [...] Ingen får som ombud 
företräda mer än en medlem..." och i 
HSB:s normalstadgar från 2003, under 
rubriken "Ombud och biträde", § 20, står 
"En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller 
den som är medlemmens företrädare 
enligt lag eller genom ombud..."  
(se till exempel http://hotpot.se/hsb-
staemma-naervaro.htm). 
 
Det är inte olagligt att ändra en 
bostadsförenings stadgar. Men det är 
lagstyrt hur en stadgeändring skall gå 
till. Föreskrifterna finns i Bostads-
rättslagen Kap 9, § 23  och § 25, se 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/1
9910614.HTM. Sammanfattningsvis två 
stämmor, 2/3-dels majoritet på den 
senare av de två, och registrering. 
 
Det återstår alltså beslut på minst en 
stämma till, samt en formell registrering 
innan någon annan än dina närstående 
får bli ditt ombud. 
 
Mitt råd till dig är att inte låta dig dras 
in i mer eller mindre tvivelaktiga full-
maktsförfaranden. Inte nu och inte 
sedan. Rösta själv, inte genom ombud. 
Då slipper du garanterat bli bonde åt 
bondfångarna. 
 

Gösta Ask, Örnbacken 8 

Kommentar till 
Bostadsrättsföreningen 
Vadarens utskick 
Första antagandet att 75 % skulle köpa 
verkar väldigt optimistiskt. För varje 
procent färre som köper behöver 
föreningen öka räntekostnaderna, 
eftersom skulden för bostadsrätts-
föreningen ökar med 6.5 miljoner 
kronor. Så om vi antar att 67 % istället 
köper så ökar räntekostnaden med ca 
855 kronor per bostadsrättslägenhet i 
snitt, samtidigt ökar hyresintäkterna 
och detta täcker upp ungefär hälften av 
denna ränteökning. Alltså torde 
avgiftsökningen i ett mer realistiskt 
scenario vara ca. 425 kronor högre än i 
utskicket i medeltal. 
  
Skattereduktionen på 30% är korrekt 
beräknad under 2 villkor: 
Det första villkoret är att personen som 
gör avdraget har tillräckligt med skatt 
för att dra av hela skattereduktionen, 
detta är värt att tänka på om de 
beskattningsbara inkomsterna är låga. 
Det andra villkoret är att för 
räntekostnader över 100.000 kronor 
medges endast 21 % av skatte-
reduktionen (= 8333 kronor per månad). 
 
Så de största höjningarna av 
månadskostnaderna drabbar dem med 
stora lägenheter. Som ett exempel kan 
nämnas en lägenhet vars boendekostnad 
är beräknad till 12.546 kronor per 
månad som med kompensation för 
ovanstående justeringar kommer att 
vara ca. 13.500 kronor per månad. 
Nuvarande hyra är i detta fall 8.076 
kronor. Så en nätt boendekostnads-
ökning om 5.425 kronor eller 67 %.  
 
En mindre lägenhet som exempel 
påvisar en beräknad boendekostnad på 
8410 kronor, kommer med ovanstående 
justeringar att ha en boendekostnad på 
8835 kronor istället. Med nuvarande 
hyra på 5862 kronor så innebär detta en 
ökning av boendekostnader med 2975 
kronor eller med 51 %. 
 
I tillägg till detta så står för tillfället 
Stockholmshem för vissa invändiga 
reparationer medan i en bostadsrätts-
förening så drabbar alla reparationer 
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familjen direkt utan extra lån. Alltså 
pengarna ska ut vid reparationen 
omedelbart. Detta leder till ett större 
behov av ekonomiska buffertar och är 
ytterligare en ökning av boende-
kostnaden. 
 
Ofta användes motivet att boende-
kostnaden går ner om man amorterar på 
lånet. Detta är inte helt sant eftersom de 
amorterade pengarna skulle ha förräntat 
sig i någon annan investering och 
därmed orsakar amorteringen förlorade 
framtida ränteintäkter i samma grad 
som räntekostnaden går ner vid 
amorteringen. Därav är boendekostn-
aden alltid beroende av den fulla räntan 
på insatsen. Därmed inte sagt att en 
investering i en bostad i sig är en dålig 
idé. 
 
Ytterligare en realitet är att boende-
kostnaden är en säker utgift men den 
eventuella vinsten vid en försäljning kan 
bara realiseras vid en försäljning. Men 
vid en försäljning måste man i alla fall 
köpa ett nytt boende så boendekostn-
aden för familjen kommer gå upp även i 
detta fall. 
 
Kontentan är helt enkelt att med 
nuvarande bostadsrättspriser i Stock-
holmsområdet är det rent ekonomiskt 
en bra affär att bo i hyresrätt. Detta är 
bara de rent ekonomiska aspekterna, till 
yttermera har vi aspekterna om grann-
sämja med vissa boende som hyres-
gäster, att ha en bostadsrättsförening 
vars enda tillgångar är lån. För mig är 
det svårt att förstå intresset att byta en 
ekonomiskt stabil husägare till en fattig 
husägare. 
 
Slutligen så bör omnämnas att priser på 
bostäder går inte alltid upp. Prisfall på 
så mycket som 50% har hänt i min 
livstid. Det är också värt att notera att 
räntor på under 10% är inte något givet. 
Det har ofta varit räntor på över 10% i 
närhistorien och det finns absolut inga 
garantier för att det nuvarande låg-
ränteläget är bestående. Det enda som är 
säkert med ekonomiska termer är att det 
går kraftigt upp och ner över större 
tidsperioder. Det viktiga med att nämna 
detta är att påminna om realiteter i alla 
stora ekonomiska investeringar som 
löper över lång tid. 
 

Notera också att denna utförsäljning av 
bostadsrätter och alla andra som sker 
just nu, i sig leder till ett större utbud av 
säljare utan att antalet köpare ökat och 
därmed kan marknadspriserna komma 
att sjunka. 
 

Mikael Ronström, Örnbacken 14 
 
Ett kvartssekel i 
kvarteret Vadaren 
Jag flyttade in i kvarteret Vadaren i 
augusti 1982. Det var valår. Stats-
ministern hette Thorbjörn Fälldin. En 
månad senare kom han att heta Olof 
Palme. Idag heter han Fredrik 
Reinfeldt. 
 
Det var många som flyttade hit 
samtidigt med mig,kvarteret var fort-
farande en byggarbetsplats. Jag var 30 år 
gammal och många av grannarna var i 
samma ålder. Unga par som snart skulle 
bli unga föräldrar. Idag är många av 
våra barn unga föräldrar. Vi själva blir 
snart pensionärer, själv har jag 9 år dit. 
 
I backspegeln,vad hände för 9 år sen? 
Världen förberedde sig för ett 
milleniumskifte. Minns det som igår. 
Man trodde datorerna skulle flippa ut 
och världen gå under. Det skedde 
aldrig. Tiden går. Om 9 år är jag 
pensionär, det känns som imorgon. 
 
Vad har hänt under dessa 25 åren, lite 
drygt? Hyran har fördubblats.Lite drygt. 
Fast det har man inte märkt så mycket 
av eftersom det har skett gradvis och 
samtidigt har min lön gått upp ännu 
mer. 
 
Nu ska vi som bor här köpa kvarteret 
Vadaren,tycker somliga. Då går min 
boendekostnad upp dubbelt. Över en 
natt. Blir man inte godkänd av Nordea 
utan måste låna av Bluestep blir det mer 
än tredubbelt. Min lön går inte upp mer 
än några få procent om året. 
 
Om 9 år är jag pensionär och då går min 
inkomst ner istället. Och då har jag en 
miljonskuld till en bank eller ett 
låneinstitut som heter Bluestep. Som då 
äger min lägenhet, istället för Stock-
holmshem. Det är oroande. 
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Idag kan jag ringa till Stockholmshem 
när något fallererar i min lägenhet och 
få det fixat. Istället för att ringa runt till 
en radda firmor/svartjobbare och 
förhandla om priser och sen betala 
allting själv. Det slipper jag idag, det 
fixar Stockholmshem åt mig. 
 
Stockholmshem anses som en av landets 
bästa hyresvärdar. Det kan jag skriva 
under, efter 25 års efrarenhet. Jag vet 
vad jag får och exakt vad det kostar per 
månad. För resten av min lön kan jag 
göra vad jag vill med. Köper jag min 
lägenhet vet jag aldrig vad det kommer 
att kosta om något i lägenheten brister  

och det kommer det att göra, förr eller 
senare. Det är oroande. Då har jag ju en 
boendekostnad som är dubbelt så hög 
som idag plus en miljonskuld till 
Nordea eller Bluestep. Eller nån annan 
som råkar äga min lägenhet för tillfället. 
Själv kommer jag aldrig att äga den.Det 
oroar mig, mycket.Därför vill jag bo 
kvar som hyresgäst hos Stockholmshem 
i förtsättningen också. Då vet jag vad jag 
får och vad det kostar varje månad. 
Utan att vara skuldsatt upp över öronen 
för resten av livet. 
 
 

Kari Lehtinen, TAG 56 
 
 
 
 

Vadaren i augusti -82. 
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HYRESRÄTTEN - 
ALLAS MÖJLIGHET 
TILL TAK ÖVER 
HUVUDET 
Det är helt uppenbart att alldeles för 
många av oss som bor i Vadaren är ute 
efter att göra ”klipp” och att förstöra 
för framtidens barn och ungdomar. 
Försvinner hyresrätten försvinner 
också möjligheten att ha någonstans att 
bo för många. 
 
Är det möjligen så att de svaga i vårt 
samhälle skall bort, men på ett ”snyggt” 
sätt? Om det sociala skyddsnätet för-
svinner som vi har i boendeformen 
kommunal allmännytta, (vilka vi alla 
skattebetalare bidrar till), vart ska då de 
människor som inte har fysisk eller 
psykisk möjlighet att arbeta - ta vägen?  
 
Ska vi tycka att de får skylla sig själva 
eller ska vi som är friska värna om att de 
får en möjlighet att leva ett värdigt liv i 
en kommunal hyresrätt?  
 
Försvinner allmännyttan - försvinner 
arbetstillfällena 
Hos Svenska Bostäder som har 43 000 
lägenheter och totalt 500 anställda, har 
personalstyrkan under det senaste året 
minskat med cirka 200, varav cirka 90 på 
kollektivsidan.  
 
Vad gäller din privata ekonomiska 
situation vid ombildning (hoppas du 
inte jobbar i något kommunalt bostads-
företag nu) så kan du hamna i en 
personlig konkurs. Idag när man köper 
bostad så tar man reda på allt om 
fastigheten. Och du är väl medveten om 
att husen har genomgått en flytspackel-
sanering i form av platonmatta och 
ventilerad sockel. Flytspacklet är inte 
borta. Det är också en stor del av 
beståndet som fortfarande har ett dåligt 
inomhusklimat. (Symptom: torr hud, 
röda och irriterande ögon, nästäppa.) 
Innerväggarna saknar isolering och det 
är tveksamt om det finns ett ordentligt 
tätskikt i badrummen.  
 

Har du nu planer på att göra ett ”klipp” 
så fundera på VEM som skulle vilja 
köpa din lägenhet.  
 
Om det nu mot all förmodan skulle bli 
en ombildning av våra hyresrätter så 
hittade jag den här frågan på nätet;  ur 
DN 23 mars 2005 
 
Hämtat ur DN, Bostad 
VAD HÄNDER VID KONKURS? 
Jag läste i din artikelserie att man som 
bostadsrättsinnehavare inte äger sin 
lägenhet, det är föreningen som äger 
hela huset. Däremot svarar min 
bostadsrätt för en viss andel av 
bostadsrättsföreningens lån, som jag 
betalar via månadsavgiften. Jag hoppas 
att jag har förstått det här rätt. En 
bostadsrättsförening är en ekonomisk 
förening, om föreningen går i konkurs, 
hur blir det med bostadsrätten? Blir jag 
betalningsskyldig för föreningens 
skulder med det som motsvarar min 
andel? Om jag förlorar bostads¬rätten, 
hur blir det med mina eventuella lån hos 
banken? 
 
Att läsa en bostadsrättsförenings 
ekonomiska rapporter är ju inte lätt, har 
du något tips om vad man särskilt bör 
lägga märke till?  

/Anna Andersson 
 
Svar: Ett enkelt svar är att huset säljs för 
att skulderna ska kunna betalas så långt 
möjligt och att huset återgår till att bli 
hyreshus. Bostadsrättsinnehavarna blir 
hyresgäster och förlorar sin insats. 
Bostadsrättsföreningen upplöses alltså, 
men de boende bor kvar med hyresrätt. 
Ingen enskild medlem ställs till svars för 
föreningens lån, men blir alltså av med 
en hel del pengar. Dina lån hos banken 
står kvar och dem blir du inte fri från. 
 
 
HYRESRÄTT ÄR EN SOCIAL 
ALLEMANSRÄTT! 
 

 
Renée Kurenkoff,  

MOT ombildning av Allmännyttan  



––– Specialnummer av Vadarnytt om ombildning – eller snarare inte… –––– 
 

 10 

Rädsla 
Ett historiskt sett mycket användbart 
sätt att få med sig människor dit man 
vill är att spela på deras rädsla. De 
flesta människor går att skrämma med 
att ”om du inte gör så här” så kommer 
något ännu värre att hända. 
 
Det man försöker skrämma oss med är 
att om vi inte ombildar så blir vi med 
stor sannolikhet uppköpta av någon 
oseriös fastighetsägare. 
 
Det är svårt att argumentera emot detta 
påstående då givetvis ingen av oss vet 
vad som kommer at hända om vi inte 
ombildar nu. Vi kan dock trösta oss med 
att det vet inte de som försöker 
skrämma oss heller, såvida inte de har 
gåvan att kunna sia om framtiden. 
 
Vi kan inte heller veta vad som händer 
med allmännyttan i framtiden, men vi 
vet med säkerhet att det finns en stor 
majoritet som vill bevara den och som 
kommer att slåss för det. Vi kommer att 
använda oss av våra demokratiska 
rättigheter. 
 
Låt inte din rädsla styra ett av ditt livs 
viktigaste val. Vi kan bara vinna ett 
”slag” i taget. Blir vi tvungna att ställa 
oss på barrikaderna igen så gör vi det 
tillsammans med många andra i samma 
situation. 
 

Inger Bergkvist, TAG 80 
 
 
 
 

 

Om att välja                                                                      
Man gör många val i sitt liv. En del är 
övertänkta och aktiva val, andra 
kanske lite mer slumpmässiga och 
oövertänkta. 
 
Ett av de övertänkta och aktiva val jag 
gjort i mitt liv handlar om mitt boende. 
Jag har alltså aktivt valt att bo i en 
hyresrätt. Valet att bo i hyresrätt 
handlar inte enbart om ekonomi. Jag 
anser att hyresrätten har många fördelar 
som är värda att slå vakt om. 
 
Stockholmshem är en bra och stabil 
hyresvärd och hyrorna förhållandevis 
normala. Jag får oftast bra och snabb 
service vid eventuella fel i fastigheten 
samt att jag tycker området i sig är 
mycket tilltalande. I ett bredare 
perspektiv är det också mycket viktigt 
för staden att kunna erbjuda ett bra 
boende och en bra miljö även för 
människor som aktivt väljer hyresrätt 
framför bostadsrätt. 
 
Jag har ingen lust att skuldsätta mig hos 
banken för att få något jag redan har och 
trivs bra med och dessutom få ett icke 
önskvärt förhållande till min ev. nya 
hyresvärd genom omvandling från 
hyresrätt till bostadsrätt. 
 
Trots locktoner från ivriga omvandlare 
så attraheras jag helt enkelt inte av 
tanken på en omvandling i vårt område. 
Det finns rykten som säger att 
Stockholmshem kommer att tvingas 
sälja i framtiden och att hyrorna då 
kommer att skjuta i höjden. Dessa 
rykten ger jag inget för just nu, nu är det 
fajten om hyresrättens bevarande som 
gäller. Andra fajter får tas efter hand om 
de överhuvudtaget hinner uppkomma 
innan valet 2010. 
 
Kv Vadaren byggdes som hyresrätt och 
jag tycker det är viktigt att det 
fortsättningsvis får förbli hyresrätt. Det 
handlar också lika mycket om att ge 
kommande generationer möjligheten att 
kunna välja liknande boende i framtiden 
utan att behöva sätta sig i skuld hos 
banken. 
 

Björn Ander-Andersson, Örnbacken 10  
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LATHUND FÖR NEJ-SÄGARE 
 
Det är svårt att hålla ordning på allt som händer nu och alla papper som 
kommer i brevlådan. Du som inte tänker köpa din lägenhet behöver 
bara komma ihåg detta: 
 
GÖR INGENTING.  
 
SKRIV INTE PÅ NÅGRA PAPPER FRÅN BOSTADSRÄTTSFÖREN-
INGEN ELLER SBC – INGA PAPPER ALLS. 
 
Om du har varit på något möte eller skrivit på något papper (ja – nej, 
svar i enkäter osv)  från bostadsrättsföreningen kan du ha blivit medlem 
utan din vetskap. Kontakta bostadsrättsföreningen, begär att få se deras 
medlemslista och se till att bli struken ur den. 
 
 
 
Styrelsen i Lokala Hyresgästföreningen Vadaren 
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http://www.vadaren.se 

 




