
m e d l e m s t i d n i n g  f ö r  s t o c k h o l m s  k o o p e r at i va  b o s ta d s f ö r e n i n g  A P R I L  2 0 1 0

I detta nummer

full fart med bredband

Ändringar i bospar- och insatssystem

rapport från byggfronten

Uthyrningsspecial: glottran i Årsta

i huvudet på en förtroendevald

Årsredovisning i korthet

Minns du 
den snö?



folksam.se/kombirabatt

A
26

69
  0

7-
05

Korv
till 
tusen

Samla dina försäkringar – få rabatt
Familjen Fredén gillar friluftsliv och åker gärna skidor på vintern. 
Genom att samla sina försäkringar hos oss i Folksam har de fått mer 
än tusen kronor i kombinationsrabatt. Det är pengar som de istället 
kan lägga på annat. 367* grillade korvar till exempel.

 Rabatt
Villaförsäkring med Allrisk och Husextra -307 kronor
Bilförsäkring med Hyrbil och Assistans -451 kronor
Fritidshusförsäkring -151 kronor
Hundförsäkring -148 kronor
Kattförsäkring  - 44 kronor

Familjens hela rabatt -1 101 kronor

Hur mycket rabatt får du?
Vi hjälper dig. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt

*Om korvarna kostar tre kronor styck.
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 skbs 
 huvudkontoR

växel/reception 08-704 60 00
september–april 8.00–16.45
maj–augusti 8.00–16.00
fredagar hela året 8.00–16.00

uthyrningsenheten 
08-704 60 00
besökstid mån–fre 9.00–12.00
lediga lägenheter  
08-704 18 90 talsvar

medlemsservice 08-704 60 20
telefontid och besökstid
mån–fre 9.00–12.00

felanmälan 08-704 60 60
telefontid mån–fre 7.30–12.00
samt 13.00–15.30.  
övriga tider anmäls fel som kräver 
omedelbart ingripande till 
sos alarmering 08-454 20 44.  
från och med den 1 juni 2010 
anmäls sådana fel till 08-704 60 60 
även efter felanmälans telefontid.
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ja, som rubriken anger pågår flera byggen inom SKB. 
När detta skrivs är det fyra projekt, fyllda med SKB-
lägenheter, som håller på att färdigställas. Det är Agen-
dan (28 lägenheter) i Abrahamsberg, Lustgården(103 
lägenheter) på Kungsholmen, Johannelund (70 lägen-
heter) i Solna och Glottran (59 lägenheter) i Årsta. 
Det förstnämnda projektet, Agendan, blev helt nyli-
gen inflyttat och klart. Nästa projekt på tur är Lustgår-
den, där inflyttningen börjar i sommar. I Johannelund 
påbörjas inflyttningen i oktober, medan Glottran blir 
inflyttningsklart nästa år. Totalt kommer 170 SKB-
medlemmar att flytta in i nya lägenheter i år. 

Nästa bostadsprojekt som startas är kvarteret Muraren 
i Täby (Viggbyholm). Byggstarten för de 70 lägenheter-
na sker någon gång i sommar. Det projektet är intressant 
av flera skäl. Dels för att det är det första SKB-projektet 
i Täby kommun, dels är det ett miljöprojekt med högre 
ambition än vanligt vad det gäller energiförbrukningen. 
Projektet byggs enligt Stockholms stads nya riktlinjer 
för energieffektivt byggande, som kommer att tillämpas 
i utbyggnadsområdet Norra Djurgårdsstaden, där också 
SKB har ett projekt. SKB kommer att tjuvstarta med de 
nya riktlinjerna i Muraren.

skb har gjort sig känt för ett ambitiöst miljöarbete 
sedan 1990-talet. Nu höjs ambitionen ytterligare. En 
ny miljöplan har nyligen antagits som visar på högre 
ambition än tidigare. När det gäller miljöarbete i ett 
fastighetsbolag läggs det stor vikt vid att försöka begrän-
sa energiåtgången, där den stora förbrukningen kom-
mer från uppvärmningen. Självklart är det också viktigt 
med minskning av exempelvis kemikalieanvändningen 
och förbättring av sophantering, där också SKB har 

legat långt framme, men den största miljöpåverkande 
faktorn är trots allt energiförbrukningen. SKB har där 
bedrivit ett lyckat arbete och under den senaste tioårs-
perioden har den totala energiförbrukningen minskat 
med nästan 20 procent, vilket är mycket bra. Det räck-
er dock inte, utan arbetet måste fortsätta.

som alla hyresmedlemmar noterat så blev det ingen 
hyreshöjning i år. Det var sjätte gången under de senas-
te elva åren som SKBs hyresmedlemmar får oförändrad 
hyra. Detta är helt unikt både för SKB och för övriga 
bostadssverige. Att det kunde göras beror på flera fak-
torer, framför allt att SKBs ekonomi är välskött. Andra 
faktorer som spelade in just detta år är förstås räntefal-
let under 2009. De förmodade allt högre räntenivå-
erna byttes istället till kraftigt sjunkande räntor, vilket 
SKB dragit stor nytta av. Oavsett anledning så är det 
förstås oerhört glädjande. 

I övrigt går verksamheten bra. Det börjar dra ihop sig 
till årets föreningsstämma som äger rum den 27 maj. 
Trenden de senaste åren med en stor mängd motioner 
håller i sig. I år är det 55 motioner och som vanligt 
behandlas en mängd olika ämnen. Alltifrån stadgefrå-
gor och andra föreningsfrågor, till bredbandsutbygg-
nad, olika förvaltningsfrågor som städning och utbyte 
av kylskåp, byggandet och ekonomifrågor. Kortversio-
ner av alla motioner liksom styrelsens utlåtanden över 
motionerna finns längre bak i denna tidning. Den 
fullständiga texten i oavkortat skick finns att läsa på 
föreningens hemsida. Läs och följ med vad som hän-
der i din förening!

Henrik Bromfält, VD

det byggs för fullt!
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skbs hyresmedlemmar svarar själva för 
lägenhetens inre underhåll, det vill säga 
målning och tapetsering. Till respektive 
lägenhet är knutet en lägenhetsfond, som 
växer i takt med boendetiden. Efter 15 år 
ska tillgodohavandet i fonden motsvara 
kostnaden för en fullständig reparation av 
lägenheten, såvida inga uttag gjorts under 
tiden. När fonden är fylld, återbetalas 
pengar för tid överstigande femton år.

I februari i år fick 1 748 medlemmar en 
återbetalning på sammanlagt 3,9 miljoner 
kronor via ett avdrag på sin hyresavi.

skb åteRbetALAR näRA  
4 mILjoneR kRonoR OBS! skb byteR  

jouRteLefonnummeR
från och med den 1 juni 2010 ringer du 
08-704 60 60 (felanmälans telefonnummer) 
även efter telefon tiden vid akuta fel som 
kräver direkta åtgärder.

feLAnmäLAn 08-704 60 60
telefontid måndag – fredag  
07.30–12.00, 13.00–15.30

övriga tider: endast vid akuta fel som 
kräver omedelbart ingripande.
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efter flera års utredande och redovis-
ningar för medlemmarna och fullmäk-
tige börjar nu bredbandsprojektet ta 
fart. upphandling av stadsleverantör 
och kommunikationsoperatör pågår.

Som vi skrivit om tidigare i Vi i SKB har 
SKBs styrelse beslutat att ordna så att alla 
hyresmedlemmar kan få tillgång till ett 
modernt bredbandsnät, oavsett om du hyr 
en ny eller äldre lägenhet av föreningen. 
Idag har endast de som bor i nya fastighe-
ter moderna fiberkablar till sina lägenhe-
ter, som ger möjlighet till snabbt internet, 
ip-telefon och ip-TV. Med bredbandsut-
byggnaden får alltså alla hyresmedlemmar 
tillgång till den nya tekniken. 

En liknande utbyggnad sker för närva-
rande i hela Stockholm och stora delar av 
Sverige. I Stockholm sker utbyggnaden till 
95 000 lägenheter i de kommunala bostads-
bolagen. Även de privata fastighetsägarna 
bygger ut och hyresgästernas organisation 
Hyresgästernas Riksförbund är positiv.

sedan i höstas finns en överenskommelse 
mellan SKBs styrelse och hyresutskottet 
om att utbyggnaden ska finansieras med 
en hyreshöjning. SKB kommer att höja 
hyran med 75 kr/mån för lägenheter om 
2 rum och kök och mindre och 85 kr/
mån för lägenheter om 3 rum och kök och 
större när utbyggnaden i respektive kvarter 
är klar.

För att alla ska kunna utnyttja möjlig-
heten på ett så bra sätt som möjligt har 
SKB valt att även installera flera uttag inne 
i lägenheten, ungefär på samma sätt som 
vid nyproduktion. De flesta vill ju inte 
utnyttja sin dator eller TV i hallen. Man 
vill själv bestämma var i lägenheten TVn 
och datorn ska stå, utan att ha en massa 
lösa sladdar som man själv dragit.

För att detta ska bli verklighet behöver 
alla SKBs fastigheter anslutas till stadsnätet. 
Stadsnätet är ett slags digitala ”motorvägar”, 
som sammanför användare och leverantörer, 
vilket är en förutsättning för att få tillgång 
till internet, telefoni och TV via fiberkablar-
na. SKB genomför för närvarande förhand-
lingar med stadsnätsägare för att koppla 
ihop SKBs fastigheter med stadsnätet.

för att sedan kunna erbjuda SKBs hyres-
medlemmar tjänster i ett öppet bredbands-

nät, med konkurrens mellan de olika leve-
rantörerna av snabbt internet, telefoni och 
TV, behövs ett avtal med en kommunika-
tionsoperatör. Kommunikationsoperatö-
rens roll är att sköta driften av fibernätet 
och är länken mellan hyresmedlemmarna 
och tjänsteleverantörerna, det vill säga de 
som erbjuder snabbt internet, telefoni eller 
olika TV-lösningar. 

SKB äger endast själva fibernätet. All 
annan så kallad aktiv utrustning (växlar, 
förstärkare m m) som behövs kommer att 
ägas av kommunikationsoperatören. SKB 
genomför för närvarande förhandlingar 
även med några kommunikationsopera-
törer.

när förhandlingarna med stadsnätsägarna 
och kommunikationsoperatörerna är klara 
kan förhandlingar om att installera själva 
fibernätet i fastigheten och montera uttag 

i lägenheten starta. Planeringen av näten 
görs tillsammans med stadsnätsägaren och 
kommunikationsoperatören. Planerna är 
att kunna genomföra detta under våren 
och att starta byggandet med en eller två 
provfastigheter.

SKB kommer att gå ut med information 
till varje enskilt kvarter så snart nätplane-
ring och tidplaner är klara. Utbyggnaden 
sker successivt kvarter för kvarter och 
beräknas ta ett och ett halvt till två år. 

– Det här är en enastående möjlighet för 
SKBs hyresmedlemmar att få tillgång till 
ett modernt, snabbt och framtidssäkert nät 
för kommunikation. Med ett öppet och 
operatörsneutralt bredbandsnät kommer 
medlemmarna dessutom att kunna erbju-
das tjänster i konkurrens, vilket garanterar 
ett förmånligt pris, säger SKBs VD Henrik 
Bromfält i en kommentar.

Claes Göthman

bRedbAndsutbyggnAden böRjAR tA fARt!

dIgItAL-tv I skb
skb har efter förhandling strax före jul för-
längt avtalet med com hem att gälla till 
och med 31 december 2012. från och med 
20 januari 2010 har alla hyresmedlemmar 
kostnadsfri tillgång till vissa digitala kanaler, 
som tidigare endast sändes analogt. de fria 
digitala kanalerna är svt1, svt2, tv4, svt b 
(barnkanalen), kunskapskanalen, svt24, tv6 
och aXess tv. 

för att kunna se dem digitalt behöver man 
en digitalbox (com hem) eller en tv med 
inbyggd digitalbox, som är com hem-kom-
patibel. fördelen med digital-tv är att du får 
bättre bild och bättre ljud.

detta är i princip samma utbud som om du 
tecknat digital-tv small, som kostar 39 kr/
mån. detta abonnemang ger dock dig som tit-
tare möjlighet till svt hd och möjligheten att 
komplettera med tillvalskanaler samt att beställa 
pay-per-view. för ytterligare information se  com 
hems hemsida www.comhem.se eller ring com 
hems kundservice 0771-55 00 00.

för att få tillgång till kanalerna kan man behöva 
göra en ny kanalsökning. tvn söker då auto-
matiskt fram alla de kanaler man har tillgång 
till. det går också att göra en individuell kanal-
sökning och lägga till de kanaler som man inte 
hade tidigare. fråga din tv-handlare om du inte 
vet hur du ska göra.  Claes Göthman
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med anledning av en motion på före-
ningsstämman 2008 samt synpunkter från 
många medlemmar har SKBs styrelse låtit 
en arbetsgrupp göra en översyn av SKBs 
bospar- och insatssystem. Översynen har 
resulterat i ett förslag att ändra förening-
ens system. Förslagen diskuterades på 
fullmäktige dagen och 
fick överlag ett posi-
tivt bemötande. I 
denna artikel 

redovisas de viktigaste delarna i förslaget. 
För att ändringarna ska bli gällande krävs 

att föreningens stadgar ändras. Förslag om 
detta kommer att behandlas på SKBs före-
ningsstämma den 27 maj. En noggran-
nare genomgång finns i motionshäftet till 
före ningsstämman samt på hemsidan i en 

särskild promemoria. Utöver dessa änd-

ringsförslag föreslås även att vissa andra stad-
geändringar görs. Det gäller frågor som har 
kommit upp på tidigare föreningsstämmor 
eller förslag som kommit fram på annat sätt. 

ändRIng Av skbs bosPAR-  
och InsAtssystem
ändRIngsföRsLAgen

• Bospargränsen höjs från 10 000 kronor 
till 20 000 kronor.

• Det årliga bosparandet ökas från 500 
kronor till 1 000 kronor per år.

• Det årliga bosparandet får betalas vid 
två tillfällen under året.

• Förstagångsinbetalningen höjs från 
1 500 till 2 000 kronor.

• Upplåtelseinsatserna i det befintliga 
äldre beståndet höjs från 265 kr/kvm till 
530 kr/kvm.

• Hela bosparandet (20 000 kronor) får 
tillgodoräknas vid betalning av upplåtel-
seinsatsen. Upplåtelseinsatsen blir alltså 

stAdgeändRIngsföRsLAg tILL 
föRenIngsstämmAn 2010

Ändring av skbs bospar- och insatssystem m m

ändrad mandattid för revisorer
mandattiden för förtroendevalda revisorer och 
revisorssuppleanter föreslås ändras till två år 
med växelvisa val vartannat år.

ändrad tid för utskick av kallelse  
till extra föreningsstämma
sista tidpunkt för utskick till extra förenings-
stämma föreslås ändras till två veckor före den 
extra föreningsstämman i stället för som idag 
en vecka före.

tydligare regler om medlemsmöten
vissa tillägg och korrigeringar föreslås beträf-
fande de regler som gäller medlemsmöten och 
då särskilt möjligheterna att anordna extra 
medlemsmöten. 

Införande av ungdomsmedlemskap
ett nytt försök görs att införa ungdomsmed-
lemskap. frågan har tidigare tagits upp på 
föreningsstämman 2007. förslaget föll då på 
grund av att tillräcklig majoritet inte erhölls. 
detta beror dock i huvudsak på att de som då 
röstade emot hade invändningar mot andra 
delar i det då liggande stadgeändringsförsla-
get. av det skälet finns det anledning att ånyo 

ta upp förslaget. motivet till att ändra är svå-
righeter att uppnå en klar och rättvis tillämp-
ning av det nuvarande familjemedlemskapet. 
familjemedlemskap var ursprungligen tänkt 
för medlemmar i samma familj med kravet att 
de dessutom skulle bo på samma adress. det 
sistnämnda kravet togs bort år 2000, eftersom 
det visade sig svårt att tolka begreppet familje-
medlem och att tillämpningen av adresskravet 
inte tillämpades konsekvent. Ändringen med-
förde dock inte att tillämpningen underlätta-
des. idag kan konstateras att familjemedlem-
skap tillämpas vid ett stort antal familje- och 
släktrelationer som inte alltid motsvarar de 
ursprungliga intentionerna. genom att istället 
införa begreppet ungdomsmedlemskap upp-
nås ett klarare och rättvisare regelverk.

förslaget innebär att alla ungdomar under 18 
år oavsett familjband erlägger halv årsavgift, 
det vill säga för närvarande 125 kronor. Året 
efter det man fyllt 18 övergår man till att 
betala full avgift (idag 250 kronor). detta för-
slag ger inte utrymme för tolkningssvårigheter 
och kan också motiveras med att det är rimligt 
att betala en lägre avgift så länge man inte har 
möjlighet att träffa hyresavtal för en lägenhet.

styrelsens rätt att besluta om  
uteslut ningar av medlemmar
enligt stadgarna kan en medlem uteslutas ur 
föreningen om han/hon bryter mot stadgarna, 
skadar föreningen, motverkar dess intressen 
eller inte iakttar sina förpliktelser mot före-
ningen och dessutom inte rättar sig efter 
erhållen skriftlig varning från styrelsen. sådana 
uteslutningar som grundar sig på att medlem-
men inte fullgjort sina förpliktelser mot för-
eningen får fattas av styrelsen, i annat fall av 
föreningsstämman. 

det uppkommer då och då fall där medlem-
mar bryter mot stadgarna, skadar föreningen 
och motverkar föreningens intressen på annat 
sätt än av ekonomiska skäl. det kan handla 
om otillåten andrahandsuthyrning, försök till 
svarthandel av hyreskontrakt, störningar, hot 
eller våld etc. dessa uteslutningar ska enligt 
stadgarna beslutas av föreningsstämman, vil-
ket dock är en omständlig och tidsödande pro-
cess som också kan vara integritetskränkande 
för medlemmen i fråga. med anledning av 
det föreslås styrelsen ha möjligheter att även 
besluta om sådana uteslutningar.

övRIgA stAdgeändRIngsföRsLAg
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den totala insats som medlemmen behöver 
betala.

• Inga höjningar görs av upplåtelseinsat-
serna i nyproduktionen. Ett undantag görs 
för kommande nyinflyttande i fastigheter 
producerade efter år 2000, där en justering 
görs för att undvika skevheter.

motIv tILL föRsLAgen

• Föreningens ekonomi stärks betydligt.
• Förutsättningarna för nyproduktion 

förbättras.
• Medlemmarnas möjligheter att spara 

till en lägenhet förbättras.

ekonomIskA konsekvenseR

Genom de föreslagna förändringarna 
stärks föreningens ekonomi betydligt. 
Föreningens lånebehov minskas och förut-
sättningarna för en fortsatt nyproduktion 
förbättras.

För att behålla sin turordning måste den 

enskilde medlemmen fortsätta bosparan-
det tills den nya bospargränsen på 20 000 
kronor uppnåtts. Det är dock inget tvång. 
Den medlem som inte anser sig behöva 
förbättra sin kötid är inte tvungen att fort-
sätta sitt bosparande. 

Upplåtelseinsatserna i det befintliga 
beståndet höjs men medlemmarna får 
samtidigt tillgodoräkna sig bosparbelop-
pet (20 000 kronor) vid betalning av upp-
låtelseinsatsen (vilket inte får göras enligt 
dagens system). Det blir dock aktuellt först 
vid flytt till en ny lägenhet. De medlemmar 
som redan bor i en SKB-lägenhet behöver 
inte betala den högre upplåtelseinsatsen.

Upplåtelseinsatserna i nyproduktio-
nen höjs inte. För framtida nyinflyttande 
i fas tigheter producerade efter år 2000 
behöver dock upplåtelseinsatserna index-
uppräknas för att den totala insatsen ska 
överensstämma med de redan boendes 
totala insats. 

överskottsutdelning
enligt föreningens stadgar kan föreningsstäm-
man besluta att göra en så kallad utdelning till 
medlemmarna. vid en sådan utdelning tillgo-
dogörs respektive medlem endast 70 procent 
av beloppet. resterande 30 procent utgörs av 
preliminärskatt till skatteverket.
 
genom att i stället göra en så kallad insats-
emission av samma belopp tillgodoförs med-
lemmen beloppet till 100 procent utan skat-
teavdrag. beskattning sker först när beloppet 
i fråga betalas ut, det vill säga i normalfallet 
när medlemmen utträder ur föreningen. om 
insatsemission görs i stället för utdelning kan 
således hela beloppet stanna kvar och göra 
nytta inom föreningen. 
 
med anledning av detta föreslås en ändring 
av stadgarna innebärande att emissions-
insatsbelopp får tillgodoräknas medlem på 
samma sätt som utdelning. fortfarande kan 
dock väljas att göra antingen utdelning eller 
insatsemission.

tRe exemPeL – befIntLIgA ”äLdRe” beståndet

Lägenhetsstorlek totala insatser idag nya förslaget  skillnad

      1 rok (40 kvm)             20 600 kr             21 200 kr              600 kr

      2–3 rok (70 kvm)             28 550 kr             37 100 kr           8 550 kr

      4–5 rok (110 kvm)             39 150 kr             58 300 kr         19 150 kr

I över ett decennium har SKB arbetat med att 
minska verksamhetens påverkan på miljön. Redan 
1996 beslutade SKBs styrelse att, utifrån miljö-
ambitionerna som var nedskrivna i miljö policyn, 
arbeta strukturerat med att följa upp och minska 
miljöpåverkan från byggande och förvaltning. 
Detta arbete fördjupades under efterföljande år 
genom den miljöutredning som då togs fram. 
Med den som grund utarbetades de första delarna 
till det miljöledningssystem som sedan dess har 
utvecklats i takt med att SKB har ställt högre mil-
jökrav och märkt av ett ökat engagemang i miljö-
frågorna från sina medlemmar. Arbetet har hittills 
formulerats i tvååriga miljöplaner.

skb har under tio år  
uppnått följande konkreta mål:
• Energin till uppvärmning har minskat med 19 %
• Elförbrukningen har minskat med 19 %
•  Alla fastigheter har inventerats på miljöstörande 

ämnen och radon
• Alla fastigheter har energideklarerats
• Alla fastigheter har en godkänd OVK-besiktning
•  Alla byggmaterial och kemprodukter som använts 

har miljögranskats och dokumenterats
• Alla områden har fått källsorteringsmöjligheter
•  50 % av vår bilpark har blivit utbytt till miljöbilar (gas 

och etanol).

under 2009 har skb tagit fram övergripande mål 
på fem års sikt. Det är en stor utmaning att fort-
sätta SKBs goda miljöarbete nu när klimatfrågor-
na står i centrum, inte bara i Sverige utan i hela 
världen. Femårsmålen är som tidigare uppdelade 
i sex utvalda, övergripande miljöområden, vilka 
följer Stockholms stads miljöprogram: miljöef-
fektiva transporter, giftfria varor och byggnader, 
hållbar energianvändning, hållbar användning av 
vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund 
inomhusmiljö. Som ett led i strävan att nå fem-
årsmålen görs varje år en miljöaktivitetsplan, som 
fokuserar på miljömål och aktiviteter under året.

under kommande fem år (2010–2014) ska  
skb arbeta för att:
•  Ytterligare minska sin miljöpåverkan från  

uppvärmning och el
•  Utreda möjligheten till egen vindkraft
•  Stimulera miljömässigt bästa fordon bland  

föreningens bilar
•  Se över miljöklassningssystem för föreningens  

kommande nyproduktion
•  Upprätta en utbildningsplan inom miljöområdet för 

alla anställda
•  Ytterligare förstärka föreningens nödlägesberedskap 

vid händelse av miljöolycka
•  Öka medlemmarnas miljömedvetande och deras 

möjlighet att minska den egna miljöpåverkan.

till 2014 ska alla:
•  Fastigheter tillsammans dra som mest 150 kWh/

kvm uthyrningsbar yta (boa loa) per år i 
värmeförbrukning och 22 kWh/kvm 
uthyrningsbar yta (boa loa) per år 
i elanvändning

•  Nya byggnader vara miljöklas-
sade och dra som mest 75 
kWh/kvm uthyrningsbar yta 
(boa loa) per år medräk-
nat värmeförbrukning och 
el användning.

Bo Andersson

skbs mILjöARbete



nu har skbs senast färdigställda nybygge, kvarte-
ret Agendan i Abrahamsberg, fått sina hyresmed-
lemmar. De bor granne med tunnelbanestationen 
i Abrahamsberg. Bygget har pågått sedan hösten 
2008 och planeringen sedan 2001. Ja, ibland tar 
det lång tid innan ett bostadsprojekt står färdigt 
från de första tankarna till dess att den sista lägen-
heten är injusterad och städad, klar för inflyttning 
helt enkelt. 

Trots att projektet inte innehåller mer än 28 
lägenheter har processen varit jobbig och olika 
hinder ha dykt upp i den lilla slänten ner mot 
Abrahamsbergsvägen. Desto roligare att resultatet 
blev så bra. Vi får mycket beröm från besökare som 
ser huset, fram för allt för den goda omsorgen om 
detaljerna och för det stiliga materialvalet. Nu hop-
pas vi bara att våra hyresmedlemmar ska trivas i sina 
nya fina lägenheter. 

fOrtSatt högtryck på ByggfrOnten

agendan

agendan
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LustgåRden, WARfvInges 
väg 11–13, LustgåRdsgAtAn 
8–12, kungshoLmen
103 lägenheter. byggnadsarbe-
ten pågår. Inflyttning juni – sep-
tember 2010. arkitekt: nyréns 
arkitektkontor. totalentreprenör: 
värmdö byggentreprenader ab.

johAnneLund, gustAv IIIs 
bouLevARd 100–112, soLnA
70 lägenheter. byggnadsarbetena 
pågår. Inflyttning är planerad 
till fjärde kvartalet 2010. arki-
tekt: aros arkitekter. totalentrepre-
nör: Jm ab.

gLottRAn, åmännInge-
vägen, åRstAvägen, åRstA
59 lägenheter. byggnadsarbeten 
pågår. Inflyttning första kvarta-
let 2011. arkitekt: nils smedmark 
arkitekter. totalentreprenör: bygg-
partner i dalarna ab.

muRARen, fLyghAmns-
vägen, täby
68 lägenheter. detaljplanen har 
vunnit laga kraft. byggstart juni 
2010 med inflyttning 2011. 
Arkitekt: Tomas Åsberg ÅWL Arki-
tekter ab.

AnnedAL, mARIehäLL
96 lägenheter. planarbetet pågår. 
byggstart planerad till 2012 
med inflyttning 2014. arkitekt: 
Tomas Åsberg ÅWL Arkitekter AB.

noRRA djuRgåRdsstAden 
(hjoRthAgen västRA)
95 lägenheter. planarbetet pågår.
byggstart planerad till 2013 
med inflyttning 2014. arkitekt: 
Wingårdh Arkitektkontor AB.

bAsARen, hAntveRkAR-
gAtAn 71–73, kungshoLmen
50 lägenheter. planarbetet har 
startat. byggstart planerad till 
2013. Arkitekt: Wingårdh Arki-
tektkontor ab.

nockeby, åkeshov
cirka 100 lägenheter. planar-
betet ska påbörjas. byggstart 
planerad till 2014. arkitekt: 
brunnberg & forshed arkitekt-
kontor. 

PeRsIkAn, bondegAtAn, 
södeRmALm
cirka 130 lägenheter. planarbe-
tet pågår. byggstart planerad 
till 2015. arkitekt: brunnberg & 
forshed arkitektkontor.

byggRutAn
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fOrtSatt högtryck på ByggfrOnten
SKB fortsätter byggandet på Kungsholmen, i Solna 
och Årsta och vid halvårsskiftet börjar vi i Täby.

I kvarteret Lustgården på kungsholmen pågår 
inredningsarbetena för fullt. Snickare, plattsättare, 
målare, elektriker, rörmontörer med flera trängs 
innanför de inplastade fasadställningarna för att få 
huset klart till den första inflyttningen i mitten på 
juni. 

Taket har kommit på kvarteret johannelund i 

 frösunda, solna och arbetena fortsätter nu invän-
digt. Här börjar inflyttningen i oktober.

I kvarteret glottran i årsta har vi kommit upp ur 
grunden och stomarbetena pågår för fullt. Här blir 
det ingen inflyttning förrän 2011.

När du läser detta har vi just handlat upp entre-
prenör för kvarteret muraren i täby. Det är ett spän-
nande projekt, där vi framför allt har skärpt energi-
kraven. Muraren är det första projektet där vi stäl-
ler SKBs nya miljökrav för nybyggnader, så huset 
kommer att bli mycket energisnålt.

Bosse Andersson lustgården

johannelund

Bosse anderssons rapport
om Byggläget

muraren

glottran
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kvARteRet gLottRAn I åRstA

naturnära och 
klimatsmart 
Nu är det dags att anmäla sitt intresse för ett lugnt men 
ändå servicenära boende med miljöprofil. 

I närheten av årsta torg ligger kvarteret Glottran, där 
SKB nu bygger 59 lägenheter. Kvarteret avgränsas av 
Siljansvägen, Åmänningevägen och Årstavägen. Den 
fjärde sidan, som vetter åt sydost, utgörs av en grön 
slänt ned mot den befintliga bebyggelsen. 

Läget är lugnt och det är nära till kommunikatio-
ner, service och natur. Det tar cirka fem minuter att 
promenera till tvärbanestationen Årstafältet och pen-
deltågstationen Årstaberg ligger på ytterligare några 
minuters gångavstånd. Vid Årsta torg finns livsme-
delsbutik, bibliotek och annan service. I branten ner 
mot Årstaviken ligger naturreservatet Årstaskogen 
med långsträckta promenadstråk utmed vattnet.

skbs hus är byggt i vinkel med ett trapphus mot Års-
tavägen och fyra trapphus mot Åmänningevägen. Vin-
keln ligger i kvarterets högsta del och omger en stor, 
grön och sluttande parkmark. Närmast huset är mar-
ken plan och här har bottenvåningens lägenheter sina 
uteplatser. 

Byggnaden är i fyra våningar och ansluter med sin 
enkla volym till den befintliga bebyggelsen. Fasaderna 
är putsade med slät struktur i två ljust gula nyanser och 
med ljusgrå, vertikala fält som markerar entréerna. 

För att tillvarata solenergi finns solfångare på taken 
för uppvärmning av varmvattnet. Ytterligare ett led i 
miljötänkandet är att varje lägenhet får sin egen varm-
vattenmätare.

Källarplanet rymmer lägenhetsförråd, barnvagns-
rum, cykelrum, källsorteringsrum och teknikutrym-
men. Mot Åmänningevägen, i suterrängläge och med 
god dagsljusbelysning, finns tvättstuga och gemen-
samhetslokal. Garage med 37 platser är beläget i slän-
ten och under huset.

flertalet lägenheter är genomgående och har ljus från 
minst två väderstreck. Endast de minsta lägenheterna 
är enkelsidiga och vetter då mot gårdens gröna rum. 
Lägenheter i entréplanet har uteplats på mark, övriga 

lägenheter har balkong. Högst upp i huset finns fyror 
och femmor i två plan.

Yteffektiv rymlighet har eftersträvats bland annat 
med hjälp av genomblickar. I de större lägenheterna 
ligger kök, vardagsrum och balkong i fil tvärs igenom 
huset. I de mindre lägenheterna däremot har kök och 
vardagsrum fått en öppen lösning för ökad rymdkänsla. 

Alla rum har ekparkett på golv. I kapprummen lig-
ger ett golv av kalksten, som är vackert och slitstarkt. 
Väggar i hall, kök, och vardagsrum är målade, övriga 
rum tapetseras. Köksluckor målas vita, stänkskyddet 
över köksbänken är i ljust gult kakel.

Badrummen har vitt klinker på golven, vitt kakel på 
väggarna och en ljust gul fondvägg. WC och handfat 
är vägghängda och alla lägenheter har badkar – även 
de minsta tvåorna. För att få tillgänglighet för rullstol i 
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badrummet måste dock badkaret lyftas ut. För den som 
önskar komplettera den gemensamma tvättstugan med 
egen tvättmöjlighet är det förberett för inkoppling av 
tvättpelare i samtliga badrum. Badrummen i de större 
lägenheterna har fönster för dagsljus och vädring.

fastigheten är ansluten till kabel-TV. Uttag för IP-tele-
foni och TV finns i alla rum, liksom datauttag. Fastig-
heten är ansluten till stadsnätet med fiberkabel fram till 
lägenheten.

Huset har ritats av Nils Smedmark Arkitekter AB 
och byggs av Byggpartner i Dalarna AB. Inflyttningen 
sker preliminärt i februari 2011. På sidan 13 kan du 
läsa om hur du gör intresseanmälan.

Kristina Huber



2 rok, 48 kvm

vi i skb april 2010
12

4 rok, 111 kvm

fAktA om näRomRådet

kommunikationer
tvärbanan med Årstafältet som 
närmaste station. pendeltåg med 
Årstaberg som närmaste station. 
bussar mot Årstaberg och gull-
marsplan (t-banestation) passerar 
på Årstavägen. 

skolor
närmaste skola är Årstaskolan 
(f-9) cirka 800 meter bort. när-
maste förskolor är sandfjärdsga-
tan förskola (sandfjärdsgatan 12), 
Årstaligan, kooperativa förskolan 
(storsjövägen 82) och hjälmarsvä-
gen förskola (hjälmarsvägen 16).

fritid
omedelbar närhet till Årstaskogen 
och nära till Årstaviken och Årsta 
idrottsplats. vid gullmarsplan 
finns enskedehallen. på Årsta-
fältet finns fotbollsplaner och en 
golfbana. vid enskede gård ligger 
enskede racket hall och enskede 
ridhus. på södermalmssidan finns 
eriksdalsbadet och eriksdalshal-
len, båda nära skanstull. vid Årsta 
torg ligger folkets hus och ett 
bibliotek.

Affärer, service
vid Årsta torg finns vårdcentral, 
folktandvård, mataffär m m. tvär-
banan går till såväl liljeholmen 
som globen, där det finns shop-
pingcenter med butiksgalleria, 
banker m m. 

kv gLottRAn

LägenhetsföRdeLnIng, PReLImInäRA hyRoR och totALInsAtseR

storlek kvm Antal lgh Preliminär månadshyra Preliminär totalinsats

2 rok 36–72 21 5 500–8 000 kronor 100 000–190 000 kronor

3 rok 79–81 24 8 800–9 000 kronor 207 500–212 500 kronor

4 rok 103–116 7 11 100–12 000 kronor 267 500–300 000 kronor

5 rok 135–137 7 13 800–14 000 kronor 347 500–352 500 kronor

totalt 59

hyran är exklusive kostnad för varmvatten. varje lägenhet har sin egen varmvattenmätare.
kollektiv hemförsäkring hos folksam ingår i hyran.

5 rok, 135 kvm
övre plan 56 kvm 
nedre plan 79 kvm 

3 rok, 79 kvm
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för dig som inte gör intresseanmälan via talsvar (08-704 18 90) eller hemsidan www.skb.org
din anmälan måste vara skb tillhanda senast den 20 april 2010 klockan 12.00. 

medlemsnummer  

namn  

adress  

postnummer postadress 

telefon arbete telefon bostad  

e-post  

Anmälan skickas till skb, box 850, 161 24 bromma eller faxas till 08-704 60 66.

        IntResseAnmäLAn tILL kvARteRet gLottRAn I åRstA

vill du bo i kvarteret glottran?
onsdagen den 31 mars kl 8.00 börjar vi ta emot 
intresseanmälningar till kvarteret glottran. du 
gör intresseanmälan via hemsidan (www.skb.
org), talsvar (tel 08-704 18 90), eller kupongen här 
intill. Alla medlemmar kan anmäla sitt intresse, 
oavsett turordning. Referensnumret för glottran 
är 15 211. sista anmälningsdag är tisdag 20 april 
2010 klockan 12.00.

vAd händeR sedAn?
1. Du som anmäler intresse kommer att inbjudas till 
en visning (kvällstid) av den utställning om Glottran 
som finns på SKBs kontor. Utställningen är även öppen 
på vardagar klockan 9–15.

Bofakta-broschyr för Glottran finns som pdf-fil på 
vår hemsida. Bofakta finns även i tryckt version att 
hämta på SKBs kontor, Drottningholmsvägen 320 i 
Abrahamsberg. 

2. Om du önskar gå vidare till lägenhetsval och kontrakts-
teckning, måste du tacka ja ytterligare en gång. Detta 
måste ske senast tisdagen den 11 maj 2010 klockan 
12.00. Lägenheterna förmedlas på sedvanligt sätt efter 
turordning. Det är viktigt att SKB har aktuella telefon-
nummer samt e-postadress till dig.

3. Vi räknar med att påbörja lägenhetsval och kont-
raktsskrivning i mitten av maj 2010.  

4. I samband med att du skriver kontrakt beta-
lar du en deposition på 3 000 kronor. Beloppet 
dras sedan av från den insats som du ska betala 
senast fyra månader innan inflyttning. Ångrar du 
dig och avbokar lägenheten, tillfaller det depo-
nerade beloppet SKB för att täcka de adminis-
trativa kostnaderna i samband med uthyrningen.

sIstA AnmäLnIngs-dAg den 20 APRIL 2010 kLockAn 12.00.
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skb har många engagerade förtroen-
devalda. en av dessa är edvin Incitis, 
fullmäktig för köande medlemmar. 
jag träffade edvin för att samtala om 
hans intresse för skb och uppdraget 
som förtroendevald i föreningen.

edvin berättar, att när han första gången 
sökte en bostad inom SKB och fann att 
hans kötid på elva år inte räckte, så väckte 
detta faktum frågor. Varför var det så? Kan 
man göra något åt det? Ett år, när det fanns 
vakanser bland fullmäktigsuppleanterna 
för köande medlemmar, anmälde han sitt 
intresse. Edvin menar att han vuxit in i 
rollen som förtroendevald genom att delta 
i många möten. 

– Kunskaperna och insikterna byggs 
upp genom att först bara vara med och 
lyssna och lära, för att sedan börja bilda sig 
egna uppfattningar och slutligen våga gå 
ut med egna ståndpunkter och pröva dem 
mot andras.

Är det något du är särskilt stolt över att ha 
varit med och bidragit till i SKBs utveckling?

– Jag känner mig stolt över att ha varit 
med och arbetat fram det nya förslaget till 
bospar- och insatssystem. Det är ett bra 
och generöst system, som verkligen tar 
hänsyn till många: både boende och köan-
de, dem som bor i det äldre beståndet och i 
det yngre beståndet. 

Ordet hänsyn är för övrigt något Edvin 
återkommer till flera gånger under vårt 
samtal. SKBs grundprincip kan synas 
enkel: det finns en bostadsmassa och en 
medlemsmassa, bestående av boende 
och köande medlemmar. De tillgängliga 
bostäderna tilldelas de sökande enligt en 
strikt turordningsprincip. Men Edvin ser 
bortom denna skenbart enkla grundprin-
cip och vill ständigt fråga sig hur principen 
kan tillämpas bättre, om det finns effekti-
viseringsmöjligheter.

– Grundmottot måste fortfarande vara 
”Lika för alla”, men man måste ta hänsyn; 
hänsyn framåt i tiden, till framtidens SKB-
are och hänsyn till dem som nu bor i SKB. 

Detta att tänka sig in i många människors 
skiftande perspektiv och livssituationer är 
det som jag hoppas kunna bidra med. Där 
har jag min styrka.  

edvin berättar om en upplevelse som 
gjorde starkt intryck på honom. Under 
hösten 2008 var hyresutskottet ute i kvar-
teren som en del av arbetet att ta fram de 
nya hyressättningsprinciperna. I kvarte-
ret Stångkusken reste sig en gammal dam 
upp och läste upp följande ur utvärde-
ringsrapporten: ”SKB har sedan starten 
1916 byggt och hyrt ut bostäder till sina 
medlemmar. Föreningsformen blev ett 
sätt för människor att gå samman för att 
gemensamt åstadkomma resultat som var 
och en annars inte hade kunnat uppnå. I 
detta har legat förhållningssättet att man 
hjälper varandra för ömsesidig nytta. Den 
köande medlemmen bidrar hela tiden med 
en ekonomisk insats till föreningen, samti-
digt som hyresmedlemmen på sikt bidrar 
till en bostad åt en köande medlem, som 
när han eller hon blivit hyresmedlem, i sin 
tur bidrar till att en ny köande medlem får 
bostad o s v.”  

Edvin rördes av hur väl hon förstod vad 
det innebär att vara med i SKB; det hand-
lar inte bara om jag och nu, utan om vad 
som varit och om det som ”komma skall”.  

Hur ser du på föreningens framtid? Vad hop-
pas du på?

– Jag hoppas och tror att föreningen 
kommer att fortleva med samma grund-
princip och syfte som idag. SKBs roll kom-
mer bara att bli mer och mer betydelsefull 
när allt fler av allmännyttans bostäder säljs 
ut. SKBs kooperativa idé och våra bostä-
der som inte kan ägas är viktiga, eftersom 
det finns faser i livet när man av olika skäl 
inte vill äga sin bostad. 

Edvin vänder sig starkt mot idén om 
ägarlägenheter. 

– Föreningen har en tydligt fastställd 
upplåtelseform – hyresrätt utan spekula-
tion. Det har alla accepterat när de en gång 
blivit medlemmar och därför ska det inte 

ändras. Det vore att i efterhand lura alla 
medlemmarna. Kan en enskild medlem 
inte längre acceptera denna upplåtelse-
form, står den övriga bostadsmarknaden 
till förfogande.

Vidare hoppas han att SKB ska fortsät-
ta att växa och bygga i en lagom takt, att 
SKB ska vara en sammanhållen förening 
utan rivaliserande grupper. Då måste de 
grupper som finns inom föreningen inse 
att man måste ta hänsyn till varandra, att 
både köande och boende måste bidra.

Hur ska SKB få köande medlemmar att 
engagera sig i föreningen?

– De yngre köande är nog en svår grupp 
att nå. Det är inte lätt att ha referensramar 
och engagemang när man är 18–19 år 
gammal. Köande som grupp måste dock 
förstå sin viktiga roll och bevaka sina rät-
tigheter, likväl som allas rättigheter, inom 
SKB. Den som är intresserad av förening-
ens framtid bör gå med som suppleant för 
köande medlemmar och lyssna på vad som 
sägs i några år, börja med att delta på köan-
de medlemmar ordinarie medlemsmöte i 
maj, som ju är öppet för alla. 

Carina Challis

”den stora utmaningen är att  

tänka sig in i människors skiftande  

perspektiv och livssituationer”

edvin Incitis är 53 år och bor i täby tillsam-
mans med sin sambo kerstin och dottern nina, 
6 år. edvin arbetar för stockholms läns lands-
ting på it-avdelningen, enheten för kommu-
nikationstjänster. på fritiden ägnar han sig åt 
sport och idrott, inte minst dotterns idrottande. 
därutöver är skb ett stort intresse. edvins 
engagemang för boendefrågor är grundmurat; 
en gång tänkte han bli mäklare.

edvin har varit medlem i skb sedan 1982. han 
är idag köande medlem, men under en kort tid 
bodde han hos skb i tenstakvarteret Järinge. 
som förtroendevald har edvin varit och är med 
i många olika grupper och konstellationer; 
sedan början av 1990-talet fullmäktig för köan-
de medlemmar, andra mandatperioden som 
suppleant i hyresutskottet. därutöver har edvin 
varit med i en referensgrupp vid planeringen av 
kvarteren Ugglan och norra djurgårdsstaden 
och i arbetsgruppen för det nya bospar- och 
insatssystemet.
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svisch, sa det och så hade det gått tio år sedan kvarte-
ret Ryssjan hade 70-årsjubileum och det var dags för 
80-årskalaset. Vi, som var med i kvartersrådet för tio 
år sedan, har fått några rynkor till. En del har lämnat 
kvartersrådet och nya har tillkommit. Och tur är väl 
det, för nytt engagemang behövs när stora succéer ska 
upprepas.

Vi var tio personer som i början på september bör-
jade planera kalaset och bestämde 14 november som 
festdag, skrev och delade ut inbjudningar. Vi beställde 
catering, valde underhållning, gjorde tipspromenad, 
köpte vin och öl, blommor till de som bott länge i 
kvarteret, lotter och priser. Och så dukade vi och stä-
dade tillsammans.

Vi var mest rädda för att det skulle bli för mycket 
folk, mer än 70 skulle inte rymmas i lokalen. Och så 
blev det precis som vi ville. Runt 70, några som inte 
kom trots anmälan vägdes upp av de som kom utan 
att ha anmält sig. Borden räckte men stolar komplet-
terade vi med från våra egna lägenheter.

när gästerna kom fick de en välkomstdrink och sedan 
fick de som ville och orkade gå en tipspromenad runt 
kvarteret, vilket fick förvånansvärt många att trotsa 
det trista novemberregnet. Samtidigt kunde man passa 
på att titta in i konstnären Lars Hanssons ateljé. Han 

hade dessutom skänkt en av sina tavlor som förstapris 
i kvällens lotteri. 

Den norrländska buffén med kantarell- och väster-
bottenpaj, älgköttbullar, varmrökt sik, tunnbrödsrul-
lar och mycket mycket mer var inte bara jättegod utan 
väl tilltagen, så oron att maten inte skulle räcka kom 
helt på skam. 

När sedan Moneth uppträdde med sitt stora regis-
ter alltifrån Anita Lindblom, Tina Turner, Whitney 
Houston till mer latinamerikanska rytmer blev det, 
trots fulla magar, omöjligt sitta kvar vid borden och 
golvet fylldes av dansanta Ryssjanbor.

Gästerna var imponerade av kvartersrådets jobb och 
tackade för ett urtrevligt kalas och det slickade vi i oss, 
fast det var som en av oss sa: ”Vad konstigt, det känns 
inte som om man gjort nå´t. Det har ju bara varit kul.” 
Men så är det när man är många. Vi fördelade arbets-
uppgifterna, ingen behövde jobba ihjäl sig och ändå 
blev det så lyckat.

Om tio år blir det 90-årskalas och eftersom vi som 
bor i Ryssjan helst vill bo kvar, blir det väl rullator-
disco då. Om nu inte alla unga som flyttar in ser till att 
”poppa till” kvartersrådet lite grand. Men kul ska det 
bli med ny fest 2019.

Kvartersrådet i Ryssjan
Foto Gunnar Scharin

när ryssjan fyllde 80 år
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Beställ hem ett prov – gratis! 
Puders konsistens gör att du kan få väggarna helt släta 
med en matthet som ger kulörerna ett fantastiskt djup.
Välkommen in i maleributiken.se och gör ditt val av kulör.
Första handmålade färgprovet bjuder vi på.

Skönhet och estetik handlar inte bara  
om kulör. Utan också en mängd andra egenskaper. 

Se skillnaden.

maleributiken.se

skb_100305.indd   1 10-03-05   10.31.21
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skb inbjöd den 3 december medlemmarna till en 
föreläsningskväll. detta var det första arrange-
manget i en planerad serie föreläsningar, tänkta 
att återkomma vår och höst.

föreläsare denna gång var eva eriksson. Hon är arki-
tekturhistoriker, skriver arkitekturkritik i dagspressen, 
nu senast i Svenska Dagbladet och har varit verksam 
som lektor vid Stockholms Universitet och Högskolan 
på Gotland. Eva Eriksson är också författaren till de 
uppskattade böckerna ”Den moderna stadens födelse” 
och uppföljaren ”Den moderna staden tar form”. Båda 
dessa böcker räknas som standardverk och moderna 
klassiker om svensk arkitekturhistoria. Eva Eriksson 
arbetar för närvarande med en bok om Gunnar Asp-
lund. 

Utifrån ett bildspel med foton, interiörbilder och 
ritningar växte Evas föreläsning ”Staden och bostaden” 
fram. Den handlade om åren 1900–1935, då Sverige 
moderniserades, industrialiserades och urbaniserades 
– den tid då SKB grundades. 

Eva berättade om hur olika stilepoker avlöst varan-
dra och varför till exempel nationalromantiken kom 
vid sekelskiftet som en reaktion på tillbakablickande 
”stilarkitektur” och hur nationalromantiken kunde 
samexistera med eller blandas upp med den samtida 
jugendarkitekturen för att signalera både modernitet 
och nationell särart. 

Även stadsplanerna förändrades vid denna tid. Stä-
der hade planerats som ”rutnät” sedan 1600-talet, 
men nu började man framföra att hänsyn skulle tas till 
varje plats och dess terräng. Dessa nya ideal kan vi i 
Stockholm se prov på exempelvis vid Röda Bergen och 
i villaområden och trädgårdsstäder som Djursholm, 
Saltsjöbaden och Enskede. 

eva beskrev bostadskrisen omkring 1917. Världskriget 
berörde Sverige indirekt, som en försörjningskris, både 
vad gällde livsmedel och bostäder. Byggkostnaderna 
tredubblades på några få år och de privata byggnads-
företagens verksamhet upphörde. Därför tvingades 
kommunerna gå in och bygga nödbostäder. Trots att 
bostäderna skulle byggas så billigt som möjligt efter-
strävades ändå kvalitet för arbetarklassens familjer. 

Bostadsföreningen Framtidens hus i Enskede, byggt 
på initiativ av Centralförbundet för Socialt Arbete, 
blev ett mönster för arbetarbostäder i Stockholm och 
en direkt förebild för SKBs första hus Motorn och 
Vingen. SKB bildades ju också vid denna tid som ett 
kooperativt initiativ. Som en följd av det akuta beho-

vet av bostäder var Stockholms stad mycket välvillig 
vid försäljningen av mark till föreningen och med 
lånegarantier.  

Också vad gäller Stockholms stadsbild var 1910–
1920-talet dramatiska år. Kungsgatan och Sveavägen 
sprängdes fram för att bli centrala stråk i det moderna 
Stockholm. Speciellt 20-talet var en tid präglad av 
rationalitet, ett ideal som fick genomslag i allt från 
stadsplanering och bostadspolitik till framtagande av 
mekaniska hjälpmedel till hushållet och standardise-
rade snickerier i köksinredningen. 1930-talets funkis, 
som kan tyckas bryta totalt med den arkitektoniska 
stilen från decenniet innan, var på så sätt inte så radikal 
– den byggde ju vidare på 20-talets idéer.

eva erikssons föreläsning sträckte sig fram till och med 
30-talet. Hennes åhörare smittades av hennes intresse, 
kunskap och engagemang för ämnet och kom med 
uppslag för kommande föreläsningar. Så framfördes 
önskemål om en uppföljning, som beskriver stadens 
och bostädernas utveckling från 30-talet och framåt 
och alltså skulle ta vid där Evas föreläsning slutade. 
Detta önskemål kommer SKB givetvis att ta med sig 
vid planeringen av fortsatta föreläsningar. 

Carina Challis

föReLäsnIngskväLL

från rutnät till trädgårdsstad

kvarteret motorn och vingen.
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gLAs och PoRsLIn

svenska Porslins- & glasvaru Ab, 
hammarby allé 78c, hammarby 
sjöstad. tel 32 49 10. www.porslins-
bolaget.com. 20 procent rabatt på 
hela sortimentet.

fäRg, tAPeteR, måLnIng

måleributiken, drottningholms-
vägen 175, alvik. tel 445 95 95. 
www.maleributiken.se. 20 procent 
rabatt på lagerförda varor och 10 
procent på ej lagerförda varor.  

flügger färg, www.flugger.se. 
karlsbodavägen 13–15, bromma. 
enebybergsvägen 10 a, dande-
ryd. sockenvägen 467, enskede. 
vendelsö vägen 51, haninge.  
industrivägen 10, solna. kanal - 
vägen 7, Upplands väsby. linné-
gatan 22, stockholm. 20 procent 
rabatt på ordinarie butikspris vid köp 
av lagerförda färger och tapeter.  
kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. 

Abc färgekonomi, birger Jarlsga-
tan 65, stockholm. tel 673 70 75. 
www.abcfargekonomi.com. 20 pro-
cent rabatt på ordinarie priser.

vårby färghall, hamnvägen 1, 
vårby. tel 740 39 20. www.varby-
farghall.se. 15 procent rabatt vid 
kontant köp av färg, tapeter, kakel. 
10 procent på golvmaterial.

ekenhuset, ryttarhalsvägen 15, 
kungens kurva. tel 505 814 40. 
www.ekenhuset.se. 20 procent 
rabatt på lagervaror, 10 procent på 
beställningsvaror. rabatten kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. 
hantverkare finns, begär offert. 

västerorts Lackcenter, brutto-
vägen 12, Järfälla. tel 26 55 33. 
www.vlc.se  renoveringslackering 
av köksluckor, lådor, garderober, 
innerdörrar m m samt nytillverkning 
av utbytesluckor och lådor. Upp till 
15 procent rabatt på ordinarie priser 
av vissa artiklar och tjänster.

Lackat och klart i nacka Ab, 
 svarvarvägen 20, saltsjö-boo.  
brännkyrkagatan 95, stockholm. 
tel 718 26 50. www.lackatoklart.se. 
renoveringslackering av köksluckor, 
lådor, garderober, innerdörrar m m. 
Upp till 10 procent rabatt på ordina-
rie priser.

goLvPRodukteR, InRednIngAR

ekenhuset. se vidare under ”färg, 
tapeter, målning”.

vårby färghall. se vidare under 
”färg, tapeter, målning”.

beLysnIng

norrmalms elektriska Affär Ab, 
s:t eriksgatan 87. www.norrmalms-
el.se. 10 procent rabatt på all belys-
ning.

WestLight store Ab, abrahams-
bergsvägen 16, bromma.  
tel 25 44 25. 10 procent rabatt på all 
belysning.

möbLeR, hemInRednIng

Inneboende, hantverkargatan 71, 
tegnérgatan 21, Åsögatan 116 i 
stockholm, gallerian draget i Upp-
sala. www.inneboende.se. 10 pro-
cent rabatt på alla varor (ej rea och 
kampanjpriser).

höRAPPARAteR och  
AndRA hjäLPmedeL

hörsam, ringvägen 93, stockholm. 
tel 668 14 84. www.horsam.se. 10 
procent rabatt på alla varor i butiken. 
1 000 kronor rabatt på utprovning av 
hörapparat.

byggvARoR

fredells byggvaruhus, sickla allé 
2–4. nacka. tel 723 47 00. www.
fredells.com. trävaror, byggmaterial, 
järn, färg, golv, vvs, el. medlemsra-
batter: 5–28 procent på lagerförda 
produkter, dock ej annons-, säsong- 
och beställningsvaror samt lågmar-
ginalprodukter. rabatten gäller vid 
uppvisande av medlemsbevis och 
legitimation i samband med kontant 
betalning i utgångskassorna. 

ekenhuset. se vidare under ”färg, 
tapeter, målning”.

tvätteRI

sturebadstvätten, humlegårds-
gatan 17 och sky city arlanda. 
www.sturebadstvatten.se. 15–20 
procent rabatt på ordinarie tvätt-
priser.

Lås och tILLbehöR

kungsholms Låsservice, polhems-
gatan 7. 10 procent rabatt på lås och 
tillbehör.

tAvLoR InRAmnIng

bromma Ramaffär, bergslagsvägen 
3, vid brommaplan. tel 26 67 30. 
skbs medlemmar får 10 procent 
rabatt på inramning.

bILPooL

medlemskap i city car club ger 
tillgång till alla city car clubs bilar i 
stockholm, göteborg och helsing-
fors. skb-medlemmar får 5 procent 
rabatt på månadskostnaden hos city 
car club. prislista och avtalsvillkor 
finns på på www.citycarclub.se eller 
ring 601 28 80.

hemföRsäkRIng

folksam erbjuder hemförsäkring för 
skbs köande medlemmar. belopps-
lös, det vill säga du blir alltid försäk-
rad till rätta värdet och slipper göra 
en värdering av ditt bohag. rabatt på 
många tilläggsförsäkringar.  
ring folksam, marknadsstöd,  
tel 772 80 10.

bAnktjänsteR  
(Lån tILL InsAts m m)

nedanstående banker erbjuder blan-
colån, det vill säga lån utan säkerhet, 
till skbs medlemmar:

handelsbanken (brommaplan) 
tel 564 103 00 eller brommaplan@
handelsbanken.se

skandinaviska enskilda banken 
(seb). respektive lokalkontor  
eller via telefonbanken, tel 0771-
365 365.

länkar till respektive banks erbju-
dande finns även på www.skb.org/
mitt medlemskap/skb plus.

skb-PLus
som medlem i skb kan du utnyttja de medlemsrabatter och 
andra förmåner som vi samlat under rubriken skb-Plus. du 
hittar även skb-Plus på www.skb.org under mitt medlem-
skap. glöm inte ditt medlemskort och legitimation!
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kvarteret bälgen i vasastan.

Vinter i 
SKB-land

När det här numret av Vi i SKB  
når läsarna, bör vintern vara på  

upphällningen för denna gång. Låt oss 
se tillbaka på vintern när den var som 

vackrast med ett bildsvep från  
några snötyngda SKB-kvarter. 

foto: sture ekendahl
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kvarteret mälarpirater 
i fredhäll.

kvarteret motorn i vasastan.



från vänster till höger: kvarteret motorn i vasastan. kvarte-
ret ryssjan på söder. kvarteret tegelpråmen på kungshol-
men. kvarteret ugglan i sundbyberg. kvarteret tegelprå-
men på kungsholmen. kvarteret svetsaren i bromma. 
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Lördagen den 21 november ägde 2009 
års fullmäktigedag rum. I år hölls full-
mäktigedagen i Polstjärnan Lyran i 
hörnet av sveavägen och odengatan.

ett hundratal förtroendevalda ledamöter 
och suppleanter från SKBs fullmäktige, 
hyresutskott, valberedning, styrelse och 
revision deltog. Att så många hade priori-
terat SKBs fullmäktigedag var glädjande, 
inte minst med tanke på att det utanför 
konferenslokalen närmast kändes vårligt.

Ordföranden i SKBs styrelse, Göran 
Långsved, hälsade de närvarande välkomna. 

Henrik Bromfält redogjorde under 
punkten aktuella frågor för SKBs före-
ningsverksamhet och speciellt kring hös-
tens föreningsskola, samt för den nystar-
tade föreläsningsserie som planeras åter-
komma vår och höst och som sedan star-
tade den 3 december med en föreläsning 
av arkitekturhistoriker Eva Eriksson, läs 
artikel på sidan 17. 

Vidare gavs lägesrapporter om bygg-
verksamheten inom SKB och från områ-
dena Ugglan, Marviken, Agendan, Johan-
nelund, Glottran och Muraren. Slutligen 
meddelade Henrik Bromfält att resultatet 
av årets hyressamråd är att hyrorna förblir 
oförändrade under 2010. 

nästa punkt på programmet utgjordes av 
en redovisning av förslaget till ändring av 
SKBs bospar- och insatssystem. Göran 
Långsved hade redan i sitt välkomsttal 
konstaterat att detta, dagens huvudämne, 
är en viktig fråga för SKB. Stadgarna säger 
ju att föreningen ska främja medlemmar-
nas ekonomiska intressen. Styrelseledamot 
Staffan Elmgren har varit ordförande i den 
arbetsgrupp som arbetat med förslaget 
i drygt ett halvår. Staffan redogjorde för 
bakgrunden. 

Vid föreningsstämman 2008 föreslog 
i en motion Edvin Incitis och Tor-Björn 
Willberg en förnyad översyn av bosparan-
det. Arbetsgruppen har tittat på hur SKBs 
ekonomi skulle kunna förstärkas så att 
nyproduktion underlättas och medlem-
marnas bosparmöjligheter förbättras. 

Många av SKBs medlemmar är idag 
klara med sitt bosparande och därmed 
håller SKBs kapital så att säga på att torka 
upp. Inflationen har också holkat ur upp-
låtelseinsatserna. 

Mycket kortfattat innebär förslaget att 
bospargränsen höjs till 20 000 kronor och 
det årliga bosparandet till 1 000 kr/år med 
en möjlighet att dela upp bosparbeloppet 
på två inbetalningar under året. Upplåtel-
seinsatserna i det äldre beståndet höjs till 

fuLLmäktIgedAg

med fokus på bospar 
och promenadstad
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uPPdRAg tILL styReLsen 
i tidigare nummer av vi i skb har redovisats de uppdrag 
som föreningsstämman har gett till styrelsen. Upp-
dragen kan vara av olika karaktär. allt ifrån att utreda 
någon fråga till att genomföra förslag som tagits upp 
på stämman. ibland kan uppdragen utföras relativt 
snabbt. andra gånger är uppdragen av sådan karaktär 
att frågan behöver utredas vilket medför att genomför-
andet kan ta längre tid. här följer en lägesredovisning 
av uppdrag/beslut som behandlats på de senaste före-
ningsstämmorna.

ARbetsoRdnIng ResPektIve  

mAndAttId föR skbs RevIsoReR 
vid föreningsstämman 2009 beslutades att de förtro-
endevalda revisorerna ska ta fram en arbetsordning för 
redovisning vid stämman 2010. vidare beslutades att 
mandatperioden ändras till två år för förtroendevald revi-
sor och revisorssuppleant med växelvisa val vartannat år 
vid nästa tillfälle då stadgarna revideras. 
Lägesrapport de förtroendevalda revisorerna har tagit 
fram ett förslag till arbetsordning. 

InsAtseR vId fLytt tILL mIndRe Lägenhet 
föreningsstämman behandlade en motion om insatser 
vid flytt till mindre lägenhet. i motionen yrkades att 
pensionärer som flyttar inom skb till en lägenhet med 
mindre antal kvadratmeter ska betala högst den summa 
som de får för sin lämnade lägenhet vid en flyttning inom 
skb. stämman biföll inte motionen utan beslutade att 
anse den besvarad. enligt skbs stadgar kan dock styrel-
sen, om det föreligger särskilda skäl, medge undantag 
för eller anstånd med komplettering av upplåtelseinsats 
vid flyttning inom föreningens lägenhetsbestånd. i sam-
band med behandlingen av motionen framfördes det 
angelägna i att med ökad tydlighet klargöra vilka regler 
som gäller och undantagen från dessa rörande insatser 
vid flytt till mindre lägenhet. 
Lägesrapport styrelsen har utrett möjligheterna till att 
göra undantag och därvid konstaterat att det på grund 
av likabehandlingsprincipen inte låter sig göras annat 
än i mycket speciella fall. sådana fall kan möjligtvis 
förekomma när någon oförskyllt varit tvungen att göra 
ett lägenhetsbyte. Även andra situationer kan möjligen 
förekomma. huvudregeln är därför att upplåtelseinsat-
sen måste betalas vid flytt till annan lägenhet. om upplå-
telseinsatsen känns betungande finns möjlighet att låna 
summan i någon av de banker som skb har avtal med.

om ombyggnAd/nybyggnAd  

Av kvARteRet bAsARen 
föreningsstämman 2009 beslutade bifalla en motion om 
ombygge/nybygge av basaren. i motionen yrkades att 
skbs ledning bland annat ska verka för att nybyggnaden 
av basaren utförs så att det i höjd och form motsvarar 
och harmonierar med närbelägen skb-bebyggelse, med 
övriga hus i närheten och i enlighet med gällande över-
siktsplan och byggnadsordning, samt att de boende i 
kvarteret göken bereds möjlighet att ta del av och yttra 
sig även i de fortsatta stadierna i planprocessen inklusive 
den kommande utställningen. 
Lägesrapport bearbetningen av projektet pågår fort-
farande och kvarterets gökens kvartersråd hålls fortlö-
pande informerat och får lämna synpunkter.  

om utePLAtseR/teRRAsseR I  

kvARteRet tRäsLottet 
föreningsstämman 2009 beslutade bifalla en motion 
angående utredning om förutsättningarna för  >>
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uteplatser/terrasser till vindslägenheterna i träslottet.  
Lägesrapport Utredning pågår. motionärerna från 
kvarteret träslottet hålls informerade.

föRnyAd öveRsyn Av bosPARAndet 
i en motion vid föreningsstämman 2008 föreslog att 
spartaket/spartaken höjs, så att skbs ekonomi förstärks 
och så att byggandet av fler nya lägenheter möjliggörs. 
Lägesrapport den arbetsgrupp som tillsattes för att 
utreda frågan presenterade vid fullmäktigedagen i 
november 2009 sitt förslag till ändring av skbs bospar- 
och insatssystem. över lag uppfattades förslaget som 
väl avvägt och rimligt. det kommer att tas upp till beslut 
vid ordinarie föreningsstämma (och vid eventuell extra 
föreningsstämma) 2010. förslaget i sin helhet finns i 
motionshäftet och på skbs hemsida.

dIgItALIseRIng Av den mARksändA 

 teLevIsIonen m m
föreningsstämman 2006 gav styrelsen i uppdrag att 
utreda hur enskilda medlemmars intressen bäst kan 
tillvaratas beträffande kanalval, bredbandsanslutning, 
digitalisering och ip-telefoni etc, med en både teknisk 
och kostnadseffektiv lösning. 
Lägesrapport frågan om bredbandsutbyggnad har 
utretts och löpande rapporterats. nu finns ett beslut av 
styrelsen och en överenskommelse med hyresutskot-
tet om hur bredbandsutbyggnaden ska gå till. i korthet 
innebär det att samtliga skb-lägenheter kommer att 
förses med bredband. investeringen kommer bland 
annat att finansieras genom en hyreshöjning med 75–85 
kr/månad för de berörda lägenheterna. i utbyggnaden 
ingår även att varje lägenhet kommer att förses med 
ett så kallat lägenhetsnät, det vill säga bredbandsuttag 
i varje rum. Utbyggnaden bedöms kunna startas under 
2010 och pågå i två år. information om detta har läm-
nats i tidningen vi i skb, oktober 2009 (se www.skb.org 
under om skb/allmän information/vi i skb).

530 kr/kvm. I nyproduktion sker ingen 
höjning av upplåtelseinsatserna. Bospa-
randet ska i förslaget tillgodoräknas vid 
betalningen av upplåtelseinsatsen. 

De förtroendevalda deltagarna inde-
lades i åtta grupper för att diskutera och 
komma med synpunkter på förslaget. 
Gruppdiskussionerna kännetecknades 
av en konstruktiv anda. Över lag uppfat-
tades förslaget som väl avvägt och rimligt. 
Återkommande uttrycktes dock risken för 
att förslaget förstärker inlåsningseffekten, 
samt att det kan vara kännbart för exem-
pelvis far- och morföräldrar som bosparar 
till flera barnbarn.

efter ett en kort programpunkt där förvalt-
ningschef Claes Göthman redogjorde för 
hur bredbandsinstallationen ska genom-
föras i SKBs äldre bestånd, var det dags för 
nästa huvudnummer på programmet. Det 
var stadsbyggnads- och fastighetsborgar-
rådet Kristina Alvendal, som talade på 
temat ”Utveckling av Stockholm – Var 
och hur ska Stockholm växa?”.

Kristina Alvendal, själv medlem i SKB, 
deklarerade inledningsvis hur glad hon var 
att på SKBs fulllmäktigedag få redogöra 
för sin vision hur Stockholm ska utvecklas. 
Kristina Alvendals centrala bild i anföran-

det var ”promenadstaden”. Stockholms 
förra stadsplan har 150 år på nacken. 
Sedan 30-talet har staden byggts genom 
att förorterna har expanderat. Nu återgår 
Stockholm till att bygga en tät stad – en 
promenadstad, som ska vara en trygg miljö, 
med sammanhängande stadsdelar och färre 
mörka mellanrum, en såväl attraktiv som 
miljövänlig stad med närhet och god kol-
lektivtrafik. 

Kristina Alvendal redogjorde för utveck-
lingsplanerna för Kungsholmen, Norra 
Djurgårdsstaden, Norra Stationsområdet, 
Ulvsunda, Liljeholmen, Årstafältet, Gull-
marsplan och slutligen Slussen. Hon fick 
också svara på en del frågor och ta del av 
önskemål från SKBs förtroendevalda. 

VD Henrik Bromfält framförde önske-
mål om fler markanvisningar. Även önske-
mål om fler parkeringsplatser, kritik mot 
alltför höga hus som bryter Stockholms 
skyline samt önskemål om en satsning på 
Spånga framkom.

Vid 15-tiden avslutade ordförande 
Göran Långsved dagen och tackade SKBs 
fullmäktige, som så mangrant sluter upp 
vid parlamentariska möten och med 
intresse och engagemang diskuterar SKBs 
utveckling.

Carina Challis
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jag vill vara med på arkitekturguidning. 
båda alternativen kan väljas.

   lördag den 8 maj (västerort)

   lördag den 23 oktober (söderort)

Jag/vi kommer      1 person  2 personer

namn:  

adress: 

postnr:   

postadress:  

tel dagtid:   

medlemsnUmmer:  

anmälan skickas till skb, box 850, 161 24 bromma  
eller faxas till 08-704 60 66 och måste vara skb 
tillhanda senast den 19 april 2010.

    AnmäLAn 

nu är det dags att anmäla sig till de 
po pulära bussguidningarna till skbs 
bostadsområden. 

På rundturerna får du se ett urval av SKBs 
hus i innerstaden och förorterna. Vår guide 
är, liksom tidigare år, arkitekturhistoriker 
Mats Persson, som berättar om husens his-
toria och varför de ser ut som de gör.

Bussturerna genomförs lördagen den 8 
maj, då färden går västerut (bl a Motorn-
Vingen-Bälgen i Vasastaden, Ulvsunda, 
Nockeby) och lördagen den 23 okto-
ber, som går till söderort (bl a Ryssjan på 
Södermalm, Årsta, Kärrtorp). På varje tur 
gör vi några stopp med korta promenader.

Bussen utgår från Cityterminalen kl 
13.00. Rundturen avslutas även där omkring 

kl 15.30. Det kostar ingenting att åka med.
Anmäl dig på kupongen här intill. Den 

måste vara SKB tillhanda senast 19 april 
2010. Antalet deltagare är begränsat till 50 
personer per gång och högst två personer 
per medlemskap. Om vi får fler anmäl-
ningar än vad det finns platser kommer 
platserna att lottas ut. 

I slutet av april skickar vi bekräftelse 
med ytterligare information till dem som 
kommer med. Vi har inte möjlighet att 
skicka brev till dem som inte får plats. 
Om du inte får bekräftelsebrev enligt ovan 
innebär det tyvärr att du inte kommer 
med, men du har fortfarande chansen, om 
någon lämnar återbud. Det kan ibland bli 
ganska kort varsel, om eventuella återbud 
kommer sent.  Kristina Huber

föLj med På 

arkitekturguidning

gRAtIs 
guIdnIng

medLemsbevIs 

I slutet av januari varje år får du ett med-
lemsbevis med bland annat turordningsda-
tum, ekonomisk ställning och information 
om medlemsmöten samt avier för årsavgift 
och bospar. Årsavgiften förfaller till betal-
ning den 31 mars och bosparandet den 31 
oktober. Medlem i SKB ansvarar själv för 
att årsavgift och bosparande inbetalas i tid. 
Vill du veta vilka transaktioner som skett 
på dina konton under året kan du ringa tal-
svar, 08-704 18 90, eller gå in på vår hem-
sida www.skb.org under rubriken ”Mitt 
medlemskap”/”Mina transaktioner”.

tuRoRdnIngen

Turordningen kan aldrig förbättras till 
exempel genom att du bosparar i snabbare 
takt. Däremot kan den försämras, om du 
missar att bospara. Du förlorar ett års tur-
ordning för varje år som du inte bosparar, 
så länge ditt bosparande inte uppgår till   
10 000 kronor. För dig som har en kötid 
från 1980 eller senare innebär ett års förlo-
rad turordning att 2 000–3 000 medlem-
mar kommer före dig i kön. Varje år för-
medlar vi cirka 900 lediga lägenheter.

fAmILjemedLemskAP 

Medlemmar inom samma familj och med 
samma adress kan begära familjemedlem-

skap. För ett sådant medlemskap betalar du 
halva årsavgiften, det vill säga 125 kronor 
per år. Inom en familj måste dock minst en 
person vara huvudmedlem och betala full 
årsavgift, 250 kronor. Den som hyr lägen-
het hos SKB är alltid huvudmedlem, efter-
som årsavgiften ingår i hyran. Den som är 
familjemedlem får inte medlemstidningen 
och annat informationsmaterial.

nytt medLemskAP

Information och inbetalningskort för ny 
medlem beställs av växeln 08-70 60 00 
eller direkt av oss på medlemsservice. På 
vår hemsida finns samma information som 
i broschyren vi skickar ut. Där kan du dess-
utom anmäla ny medlem.

uttRäde uR skb

Kontakta oss om du önskar gå ur före-
ningen. Vi skickar då ett utträdesbrev till 
dig för påskrift. Om du går ur föreningen 
betalas bosparandet inklusive utdelning/
ränta tillbaka i enlighet med förenings-
lagens bestämmelser.

AutogIRo

Genom autogiro sköter du enkelt dina 
betalningar till SKB. Då dras det avise-
rade beloppet från ditt konto vid respek-
tive förfallodag. Är du intresserad, ring vår 

växel, 08-704 60 00, och beställ ytterli-
gare information och blankett. Informa-
tion och blankett finns även på hemsidan 
under ”Mitt medlemskap”/”Autogiro”.

betALnIng vIA InteRnet

Du som brukar göra dina betalningar via 
Internetbank tänk på följande: Se till att 
du använder rätt plusgironummer och 
OCR-nummer (det nummer som står 
längst ner på avin till vänster om beloppet) 
vid betalning till SKB. Tänk på att OCR-
numret är olika för varje betalning och för 
varje medlem, alternativt hyresinbetal-
ning. Om du saknar avi för årsavgift eller 
bosparande, använd medlemsnumret som 
referens. Numera finns även OCR-numret 
på hemsidan under ”Mina transaktioner”.

skbs PLusgIRokonton

496 30 02-3 För årsavgift och bospar
57 37 85-3 För nya medlemmar, för års-
avgift och bospar om avi saknas samt för 
komplettering av totalinsats vid teckning 
av hyreskontrakt
92 72 00-6 För hyresinbetalningar

Information medlems service 

08-704 60 20, mån–fre, 9.00–12.00

medlemsservice@skb.org eller skb, medlems-

service, box 850, 161 24 bromma

InfoRmAtIon fRån skbs medLemsseRvIce 
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Inledningen av verksamhetsåret 2009 var mycket oro-
lig. Turbulensen inom den globala finansmarknaden 
var total, vilket bland annat skapade stor osäkerhet på 
den svenska bostads- och fastighetsmarknaden. En 
viktig fråga för oss medlemmar i SKB var hur krisen 
skulle drabba föreningens ekonomi och verksamhet, 
nu och i framtiden. Skulle bankerna även fortsätt-
ningsvis betrakta SKB som en bra och solid kund, 
eller? Och vart skulle räntenivån ta vägen?

Nu när vi har facit i hand för året som gått kan vi 
konstatera att SKB klarat ekonomi och verksamhet på 
ett bra sätt och att nyproduktionen har kunnat fort-
sätta som planerat. Snarast är det så att den låga rän-
tan och lägre byggkostnader har förbättrat villkoren 
för nyproduktionen. Och bankerna har ett orubbat 
förtroende för föreningen och dess verksamhet. SKBs 
ekonomi är robust.

Resultatet för 2009 uppgår till drygt 65 mkr och är 
i huvudsak en följd av den historiskt låga räntenivån. 
Mot bakgrund av föreningens goda ekonomi blir det 
heller ingen hyreshöjning 2010. Den positiva ekono-
miska utvecklingen inom SKB under en följd av år 
innebär i sin tur att hyrorna har kunnat hållas oför-
ändrade under sex av de senaste elva åren.

en viktig uppgift för föreningen är givetvis att tillgo-
dose medlemmarnas behov av vettiga och bra bostä-
der. Vid årsskiftet 09/10 passerades gränsen 7 000 
lägenheter. Nyproduktionen ligger på en försvarbar 
nivå och projekten genomförs som planerat. Under 
sommaren pågick samtidigt sex nybyggnadsprojekt: 
Marviken i Årsta (28 lägenheter), Ugglan i Sundby-
berg (50 lägenheter), Agendan i Abrahamsberg (28 
lägenheter), Lustgården på Kungsholmen (103 lägen-
heter), Johannelund i Frösunda, Solna (70 lägenheter) 
samt Glottran i Årsta (59 lägenheter). Det blir totalt 
338 lägenheter. 

Projekteringen i kvarteret Muraren i Viggbyholm 
(Täby) har påbörjats med planerad byggstart somma-
ren 2010. I den nu aktuella projektportföljen finns 
cirka 600 lägenheter. En mycket viktig uppgift för 
styrelsen är att projektlistan fylls på kontinuerligt 
för att klara de framtida bostadsbehoven inom före-
ningen.

även upprustningen av det något äldre beståndet har 
fortsatt. Stamrenoveringen i Kärrtorp (155 lägenheter) 
har avslutats. För närvarande pågår renoveringsarbeten 

i kvarteret Blidö 2 i Farsta och i tur står Bredäng. Det 
är naturligtvis viktigt att en bra standard i lägenheterna 
upprätthålls och att fastigheterna är i gott skick.

Efter noggranna analyser under en längre period har 
styrelsen och hyresutskottet kommit överens om en 
bredbandsutbyggnad i det äldre fastighetsbeståndet. 
Utbyggnaden beräknas påbörjas hösten 2010. I och 
med denna utbyggnad skapas total flexibilitet vid val 
av operatör. Investeringen är också angelägen för att 
skapa attraktiva lägenheter för framtida generationers 
boende inom föreningen.

en viktig händelse att uppmärksamma är förenings-
stämmans beslut om föreningens riktlinjer för hyres-
sättning, vilka i allt väsentligt följer tidigare system.

En betydelsefull plattform för föreningens verk-
samhet är en långsiktigt stabil ekonomi. Mot bland 
annat denna bakgrund har under året genomförts en 
översyn av bospar- och insatssystemet. I korthet inne-
bär det framlagda förslaget att bospargränsen höjs till    
20 000 kronor och att insatserna i det äldre beståndet 
höjs från dagens 265 kr/kvm till 530 kr/kvm. Försla-
get avses behandlas på stämman 2010.

Antalet medlemmar fortsätter att öka och uppgick 
vid årsskiftet 2009/10 till 82 546. För 2009 är ökning-
en netto 926 medlemmar.

miljöfrågorna blir allt mer betydelsefulla, vilket inom 
SKB bland annat kommer till uttryck i föreningens 
ambitiösa miljöplan. I den nya femåriga handlings-
planen sätts fokus framför allt på en minskad energi-
förbrukning. På energisidan är det stor skillnad mel-
lan nya och gamla hus. Det kan nämnas att energi-
förbrukningen för värme och fastighetsel i kvarteret 
Kappseglingen (inflyttning 2007) är 125 kWh/kvm 
jämfört med cirka 260 kWh/kvm i hus byggda på 30- 
och 40-talen. Målet för kommande nyproduktion är 
75 kWh/kvm (värme och fastighetsel).

En väl fungerande organisation förutsätter bland 
annat nöjda medarbetare. Enligt en under hösten 
genomförd medarbetarenkät trivs medarbetarna och 
ger SKB som arbetsgivare ett gott betyg.

Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka alla de 
som på olika sätt varit engagerade i föreningens verk-
samhet under året. Det är många och fina insatser som 
bidragit till en fortsatt positiv utveckling av SKB.

Göran Långsved
styrelsens ordförande

skb har klarat ekonomin och 
verksamheten på ett bra sätt
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föRenIngsveRksAmhet

medLemmAR
antalet medlemmar var vid årets slut 82 546, en 
ökning med 926. av dessa var 6 945 hyresmed-
lemmar, det vill säga hyrde lägenhet av skb.

medLemsutbILdnIng
liksom tidigare år har skbs medlemmar och 
förtroendevalda erbjudits utbildning och 

information. en introduktionsträff för de som 
valts till nya förtroendeuppdrag anordnades i 
september. på träffen behandlades skbs orga-
nisation, regelverket som styr verksamheten 
samt medlemsdemokratin. medlemmar utan 
uppdrag i föreningen inbjöds i november till en 
informationsträff.

vidare inbjöds under hösten mer erfarna för-
troendevalda, såväl från fullmäktige som från 
kvartersråden, till en studiecirkel omfattande 
totalt fyra träffar. deltagarna fick anmäla sig 
till varje enskilt kurstillfälle. ett av kurstillfällena 
riktade sig främst till fullmäktige och ett annat 
främst till kvartersrådsledamöter. en återträff 
under våren 2010 är planerad.

Under senhösten 2009 startades en föreläs-
ningsserie för medlemmarna. föreläsningarna 
är tänkta att återkomma vår och höst. den 
första föreläsningen kretsade kring åren 1910–
1935 – den tid då skb grundades. föreläsare 
vid detta första tillfälle var arkitekturhistorikern 
eva eriksson.

fuLLmäktIge och föRenIngsstämmA
Under 2009 har skbs fullmäktige bestått av 
62 ordinarie ledamöter för de boende med-
lemmarna samt 41 ledamöter för de köande 
medlemmarna.

Utökningen med en ledamot i de köandes 
representation är en följd av att antalet repre-
sentanter för de boende ökades med en leda-
mot 2008 när kvarteret kappseglingen tillkom. 

2009 års ordinarie föreningsstämma hölls 
den 28 maj i polstjärnan lyrans lokaler.  

styReLsen
styrelsen, som haft sju sammanträden under 
2009, behandlar främst regelbundet återkom-
mande frågor som ekonomi, byggande, m m, 
men även andra föreningsfrågor av vikt. större 
styrelsefrågor under året har varit bland annat 
utvärderingen av skbs hyressättningsprin-
ciper samt att ta fram förslag till ändring av 
skbs bospar- och insatssystem samt förvärv 

av bostadsprojekt i kvarteret Johannelund 1 i 
solna. 

kvARteRsRåden
i de nybyggda kvarteren Ugglan och marviken 
bildades kvartersråd under hösten 2009. vid 
årets slut fanns därmed 57 kvartersråd inom 
före ningen. i två kvarter finns kontaktpersoner 
i stället för kvartersråd. kvartersrådsträffarna 
2009 ägde rum som brukligt i början av året. 
vid träffarna informerades om frågor av 
intresse för kvartersrådens verksamhet, såsom 
förbättringar av verktygen på hemsidan och i 
kvartersrådspärmen för redovisning av kvar-
tersrådens ekonomi, skbs nya hemsida samt 
planerad medlemsutbildning. 

mARknAd och uthyRnIng
skb äger och förvaltar 7 054 bostadslägen-
heter i hus byggda från 1917 fram till idag.

kötIdeR
kötiden för en lägenhet i innerstaden är fortfa-
rande lång. små lägenheter förutsätter något 
kortare kötid, till exempel kötid från 1985 
för 1 rok. för 3 rok eller större har det under 
2009 krävts en kötid från 1976–1978. i föror-
terna pendlar kötiderna från 1975 till 2009. 
variationen på kötiden mellan fastigheterna 
är stor, varför det rekommenderas att besöka 
skbs hemsida där kötiderna för de fem senast 
uthyrda lägenheterna i varje fastighet finns 
redovisade.

öveRenskommeLse om hyRoRnA
den 1 januari 2009 höjdes hyrorna med i 
genomsnitt 2,5 procent, motsvarande cirka 
11,6 mkr. Uttaget är liksom 2008 differentierat 
och uppgår till 9 kronor, 19 kronor, 24 kronor 
samt 29 kronor per kvadratmeter och år.

2010 sker ingen hyreshöjning då överens-
kommelsen mellan styrelsen och hyresutskottet 
resulterade i oförändrat hyresuttag.

föRvALtnIngsbeRätteLse
åRsRedovIsnIngen 2009 I koRthet 
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skbs 
styReLse

åR 2009 I koRthet
• Nettoomsättning 547 mkr
• Årets resultat 65 mkr
• Balansomslutning 4 020 mkr
•  Byggstart av 59 lägenheter i kvarte-

ret glottran (Årsta), 103 lägenheter i 
kvarteret lustgården (stadshagen) och 
70 lägenheter i kvarteret Johannelund 
(solna)

•  Stamrenovering har slutförts i Kärrtorp 
och påbörjats i kvarteret blidö 2 (farsta)
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bostAdsuthyRnIng
vid utgången av 2009 fanns tre outhyrda 
lägenheter. Under året har 1 249  lägenheter 
bytt hyresgäst, vilket motsvarar en omflyttning 
på 18 procent av det totala bostadsbestån-
det. antalet byten uppgick till 35, varav 18 
externa. interna omflyttningar omfattade 496 
lägenheter. den 31 december 2009 var 108 
lägenheter uthyrda i andra hand. Under 2008 
inrättade skb en tjänst för att intensifiera arbe-
tet mot otillåtet boende, vilket resulterat i att 
51 lägenheter återgått till föreningen 2009. 
vid årets slut var 61 lägenheter uthyrda till icke 
medlemmar, till största delen boende i pensio-
närslägenheter och gruppbostäder. i samband 
med stamrenovering i farsta och kärrtorp har 
32 lägenheter tagits i anspråk för evakuerings-
behov.

bILPLAtseR
antalet garageplatser för bil och motorcykel 
uppgår till 1 119. av dessa var 59 outhyrda vid 
årets slut. övriga parkeringsplatser uppgår till 
1 917, varav 389 var outhyrda vid årsskiftet. 
merparten av de outhyrda parkeringsplatserna 
finns i förortsområdena.

LokALeR
skbs sammanlagda uthyrningsbara lokalyta 
uppgår till 45 432 kvadratmeter. de kommer-
siella lokalerna utgör 30 498 kvadratmeter och 
ger cirka 36,5 mkr i intäkt, motsvarande en 
genomsnittlig hyra om 1 200 kronor per kvad-
ratmeter och år. Uthyrningsgraden har sjunkit 

något och var vid årsskiftet 98 procent, huvud-
sakligen beroende på att några lokal hyresgäster 
gått i konkurs under året. en tydlig tendens är 
dock att rörligheten på lokalmarknaden har 
ökat. vid årskiftet fanns tre lediga lokaler, två i 
farsta och en på södermalm.

hemsIdAn
skb lanserade i slutet på 2008 en ny hemsida. 
Under 2009 har 538 000 inloggningar skett. 
hemsidan är en viktig kanal för att förmedla 
lediga lägenheter till medlemmarna och sprida 
information m m. en fortsatt utveckling sker 
2010.

byggnAdsveRksAmhet
det långsiktiga målet är att cirka 100 lägenhe-
ter ska tillkomma varje år.

fäRdIgstäLLt 2009
Under 2009 har kvarteret Marviken i Årsta och 
kvarteret Ugglan i sundbyberg färdigställts. 
totalt har skbs lägenhetsbestånd i och med 
dessa två projekt ökat med 78 lägenheter.

byggstARteR 2009 och  
Pågående byggPRojekt
i kvarteret Agendan pågår byggnadsarbeten 
över årsskiftet 09/10 för att möjliggöra en 
inflyttning i februari 2010. kvarteret agendan, 
som påbörjades 2008, ligger vid tunnelbane-
stationen i abrahamsberg. i huset finns 28 
lägenheter. entrévåningen består, förutom 
av nödvändiga bostadskomplement, även av 
några uthyrningslokaler. 

Under 2009 har skb därutöver påbörjat 
entreprenadarbeten för tre projekt, vilka kom-
mer att färdigställas under 2010 och 2011.

det första av dessa tre projekt är kvarteret 
Johannelund i frösunda, solna. projektet 
består av 70 lägenheter i ett lamellhus. i kvarte-
ret Lustgården i stadshagen på kungsholmen 
startade skb tillsammans med Jm ab mark- och 
exploateringsarbeten under hösten -08. det 
tredje projektet finns i Årsta, i kvarteret Glott-
ran, där skb övertagit och utvecklat en mark-
anvisning som tidigare innehafts av par ab. 

ombyggnAdsveRksAmhet
ombyggnadsverksamheten med fokus på att 
byta stammar, bygga om badrum, förbättra 

ventilation och förnya elanläggningar har fort-
satt under året. projektet med 155 lägenheter i 
kärrtorp, vilket startade 2008, har färdigställts. 
i november påbörjades ombyggnaden av 127 
lägenheter i kvarteret blidö 2 i farsta. total-
entreprenör för projekten har varit och är m3 
bygg och installationsgruppen ab. 

mILjö
skb har till och med 2009 arbetat med detal-
jerade tvååriga miljöplaner. planerna innehål-
ler mål, åtgärder och budget för sex utvalda 
övergripande områden; miljöeffektiva trans-
porter, giftfria varor och byggnader, hållbar 
energianvändning, hållbar användning av 
vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund 
inomhusmiljö. fortsättningsvis kommer skb 
att arbeta med femåriga miljömål samt ettåriga 
miljöaktivitetsplaner för att säkerställa kontinui-
tet i miljöarbetet och för att tillräckliga resurser 
avsätts till detta. 

som så många andra fastighetsägare arbetar 
skb intensivt med att sänka miljöpåverkan från 
uppvärmning och elförbrukning. skb har till 
exempel arbetat för att minska användningen 
av fossila bränslen och för att energieffektivisera 
tekniken i husen. samtliga oljeeldade fastighe-
ter har anslutits till fjärrvärme där värmenätet 
möjliggjort det. andra åtgärder har varit – och är 
– installation av värmepumpar samt modernise-
ring av undercentraler med bättre och effektivare 
styrsystem, injustering av värmesystem, tilläggs-
isolering, m m. skbs fastigheter är alla energi-
deklarerade. nyproducerade hus är välisolerade 
och har avancerad teknik för värmeåtervinning 
och styrning av uppvärmning och elförbrukning. 
Under 2011 görs även försök med debitering av 
varmvatten efter faktiskt förbrukning i kvarteret 
glottran, som också förses med solfångare. 

hälften av skbs fordon idag är miljöbilar, 
varav åtta drivs med biogas. skb uppdaterar 
kontinuerligt fordonsparken för att minska 
miljöpåverkan.

fAstIghetsföRvALtnIng
förvaltningens övergripande mål är att förvalta 
trygga, trivsamma och välskötta bostäder med 
god boendekomfort samt att ge medlemmarna 
en effektiv och personlig service. skötseln av 
fastigheterna utförs huvudsakligen av egen 
personal på plats i kvarteren.

hyResmedLemsenkät
på kvartersrådsdagarna i månadsskiftet januari/
februari 2009 presenterades bland annat resulta-
tet av den hyresmedlemsenkät som genomfördes 
hösten året innan. resultatet visade att skb har 
mycket nöjda hyresmedlemmar. Undersökningen 
är viktig för att identifiera var förbättringar kan 
och bör göras. resultatet har också legat till 
grund för de förbättringsåtgärder som vidtagits 
under året.

utveckLIng
Under året har arbetet med att ta fram en dato-
riserad besiktningsrutin slutförts, vilken syftar 
till att rationalisera arbetet med de cirka 1 000 
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besiktningar som årligen utförs i samband med 
in- och avflyttningar. arbetet med ett förslag 
till bredbandsutbyggnad har fortsatt under året 
och beslut om utbyggnaden har fattats av skbs 
styrelse efter samråd med hyresutskottet. en 
elkonvertering pågår i kvarteret skarpbrunna 
på eriksbergsåsen i botkyrka. 153 lägenheter 
ska övergå från kollektiv elmätning, där elen 
med ett schablonbelopp ingått i hyran, till indi-
viduella mätare i varje lägenhet. hyresmedlem-
marna betalar efter konverteringen för sin egen 
förbrukning och kan själva välja elleverantör. 

undeRhåLL
2009 års underhåll uppgick till 74,9 (70,8) mkr 
och fördelas enligt följande.

underhållskostnader, mkr 
 2009 2008
planerat underhåll 
inklusive miljöåtgärder 47,0 47,2

varav underhållsdel 
i ombyggnadsprojekt 9,3 12,0

Uttag ur lägenhetsfond 12,1 9,9

löpande underhåll 15,1 11,1

lokalunderhåll 0,8 2,6

totalt 74,9 70,8

Planerat underhåll innefattar åtgärder som 
planeras i samråd med kvartersråden. här ingår 
också miljöåtgärder, m m. totalt har cirka 180 
olika underhållsåtgärder vidtagits i samråd med 
kvartersråden.

därutöver har stamrenovering avslutats i 
kärrtorp och påbörjats i farsta.

 Uttag ur lägenhetsfonden på 12,1 mkr 
utgör i huvudsak ersättning till hyresmedlemmar-
na för målning och tapetsering i lägenheterna.

Löpande underhåll är kostnader för golv-
byten, vitvaror samt åtgärder i badrum.

skbs fastigheter är väl underhållna. det 
framtida underhållsbehovet i föreningens fas-
tigheter är väl känt. stigande byggkostnader 
och framtida insatser i allt mer komplexa och 
komplicerade fastigheter gör att underhålls-
kostnaderna ökar något under den närmaste 
femårsperioden jämfört med budget för 2009. 

oRgAnIsAtIon och  
medARbetARe
 
oRgAnIsAtIon 
den verkställande organisationen består av fem 
avdelningar.

Marknadsavdelningen svarar dels för 
medlemsservice, det vill säga frågor rörande 
medlemskap och bosparande, dels för uthyr-
ning och kontraktsskrivning. till avdelningen 
hör även information, intern service (reception / 
telefonväxel och vaktmästeri) samt arbetet med 
otillåtet boende.

Förvaltningsavdelningen ansvarar för den 
löpande skötseln av skbs fastigheter. kon-
takterna med de boende sköts i första hand 

av fastighetsskötarna och förvaltarna i de sex 
boserviceområdena. 

Tekniska avdelningen ansvarar för ny- och 
ombyggnad, större underhållsarbeten (till exem-
pel stambyte och fasadrenovering) samt miljö- 
och kvalitetsfrågor. Även enheten drift- och 
hantverksservice, med reparatörer och driftper-
sonal samt felanmälan, hör till avdelningen.

Ekonomiavdelningen svarar för stödfunk-
tionerna ekonomi (inklusive lön), finans och it.

inom VD-staben inryms personal- samt 
medlemsfrågor.

medARbetARe
inom skb fanns vid årets slut 122 anställda, 
varav 41 kvinnor och 81 män. personalomsätt-
ningen uppgick till 6,6 procent. många av med-
arbetarna har arbetat inom skb under relativt 
lång tid – den genomsnittliga anställningstiden 
är knappt 12 år. medelåldern är 47 år. ett flertal 
medarbetare uppnår pensionsåldern inom de 
närmaste åren, och arbetet med att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan har därför påbör-
jats.

komPetensutveckLIng
varje anställd har i grunden en god kompetens 
för sin arbetsuppgift. för att säkra medarbe-
tarnas behov av vidareutbildning diskuteras 
arbetssituationen vid det årliga medarbetar-
samtalet. detta samtal, tillsammans med avdel-
ningarnas och enheternas verksamhetsplaner 
samt skbs långsiktiga mål, ligger sedan till 
grund för utbildningsplaneringen. 

ARbetsmILjö och fRIskvåRd
skb arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrå-
gor, vilket bland annat innebär att en årlig 
handlingsplan inom detta område tas fram. 
planen, som arbetas fram tillsammans med de 
lokala fackliga organisationerna, innehåller mål 
för arbetsmiljöarbetet samt förslag till åtgärder 
för att nå desamma. den totala sjukfrånvaron 
har under 2009 ökat till 7,2 procent jämfört 
med 6,3 procent året innan. den kortvariga 
sjukfrånvaron, det vill säga färre än 60 sjuk-
dagar, var 2,8 procent. 

socIALt AnsvARstAgAnde (csR)
vid sidan av skbs grundverksamhet – att bygga 
och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter samt 
att upplåta lägenheterna med kooperativ hyres-
rätt till medlemmarna – försöker föreningen 
även på olika sätt bidra till en hållbar samhälls-
utveckling genom ett socialt ansvarstagande, 
som även benämns csr (corporate social 
responsibility). exempel på detta är deltagande 
i riksförbundets hem och skola kampanj noll 
tolerans mot mobbing samt stöd till organi-
sationerna situation stockholm, stockholms 
stadsmission och kooperation Utan gränser. 
därutöver medverkar skb i olika lokala aktivi-
teter, till exempel inom föreningen fastighetsä-
gare i Järva, vars syfte är att utveckla ett lång-
siktigt trygghetsarbete och att höja områdets 
anseende och status i omvärlden. 

ekonomI och fInAns
skb har en välskött och stabil ekonomi, vilket är 
ett av de långsiktiga mål som finns i affärspla-
nen. överskottet 2009 är 65,4 (52,7) mkr. den 
synliga soliditeten uppgår till 37 procent och är, 
trots en fortsatt hög investeringstakt, oföränd-
rad mot föregående år. 

IntäkteR och kostnAdeR
hyresintäkterna uppgick under året till 527,5 
(507,3) mkr. ökningen på cirka 20 mkr härrör 
bland annat från nyproducerade fastigheter 
– kvarteren Ugglan och marviken – där inflytt-
ning ägde rum under sommaren 2009, samt 
från hyreshöjningen om 2,5 procent från den 1 
januari 2009. nyproduktionen stod för 3,6 mkr 
och den generella hyreshöjningen för 11,6 mkr. 
en del av ökningen kan också förklaras av de 
hyreshöjningar som är kopplade till avslutade 
stambytesprojekt samt till lokaluthyrning.

driftkostnaderna består till hälften av taxe-
bundna avgifter (vatten, fastighetsel, uppvärm-
ning och sophantering) samt fastighetsskötsel, 
reparationer, lokal administration samt övrig 
drift. Under året uppgick dessa kostnader till 
totalt 200,7 (190,8) mkr. Underhållskostnaderna 
uppgick till 74,9 (70,8) mkr under 2009 och 
skillnaden jämfört med föregående år förklaras 

skbs LednIng. från vänster kenneth Jansson, marknadschef, bo andersson, teknisk chef, ingela lundberg erik, 
personalchef, henrik bromfält, vd, maria Johem,  ekonomichef och claes göthman, förvaltningschef.
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begRePPsföRkLARIngAR
bALAnsRäknIng beskriver föreningens ekono-
miska ställning vid en viss tidpunkt, till exempel 31/12. 
på tillgångssidan redovisas anskaffningsvärdet av för-
eningens egendom, i huvudsak fastigheter. balansräk-
ningens andra sida visar hur tillgångarna finansierats, 
det vill säga med lån eller eget kapital. eget kapital 
innebär att det är medlemmarnas egna pengar – det 
kan antingen vara inbetalda insatser (bosparande) 
eller ackumulerade överskott från verksamheten.

InsAts det finns två typer av insats i skb:
medlemsinsats som betalas av alla medlemmar
Upplåtelseinsats som betalas av hyresmedlemmar, det 
vill säga de som hyr en skb-lägenhet.
 
Medlemsinsats medlemsinsatsen uppgår till 15 000 
kronor, varav 10 000 kronor utgör ett obligatoriskt 
bosparande och 5 000 kronor utdelning (insatsränta) 
på inbetald medlemsinsats.

Upplåtelseinsats. för att få flytta in i en skb-lägenhet 
måste en upplåtelseinsats betalas. beloppets storlek 
varierar beroende på dels lägenhetens storlek, dels 
produktionsåret. för dem som under 2009 flyttade in 
i en lägenhet byggd före år 2000 uppgick upplåtelse-
insatsen till 265 kronor per kvadratmeter. i lägenheter 
byggda från och med år 2000 får upplåtelseinsatsen 
uppgå till maximalt 10 procent av produktionskost-
naden. för en trerumslägenhet kan detta betyda en 
summa på cirka 215 000 kronor.

medLemmARs medeL medlemmars medel är 
pengar som kan disponeras fritt av medlemmarna. 
räntan är relaterad till den av riksbanken fastställda 
referensräntan. Under 2009 var räntan på medlem-
mars medel 1 procent under första halvåret och 0 
procent under andra halvåret.

ReseRvfond enligt lag måste minst 5 procent av 
årsvinsten avsättas till reservfond. kapital i reservfond 
får inte utdelas.

ResuLtAtRäknIng periodiserade intäkter minus 
kostnader för en viss period, till exempel ett år. att 
posterna är periodiserade betyder att man beräknat 
hur mycket av en utgift som belöper på den aktuella 
perioden. ett nytt hus betalas till exempel när man 
bygger det, men den periodiserade kostnaden blir en 
årlig avskrivning under husets livslängd.

RäntesWAP ett finansiellt instrument som innebär 
att avtal ingås med en bank om ett ”byte” av ränte-
betalningar vilka baseras på ett fiktivt kapitalbelopp. 
med hjälp av ränteswapar kan låneportföljens ränte-
bindning ändras utan att villkoren för lånen behöver 
förändras.

vInstutdeLnIng (InsAtsRäntA) innan bospa-
randet omvandlades från lån till insatskapital kallades 
detta insatsränta. i praktiken utgörs utdelningen även 
nu av en ränta på medlemsinsatsen. skbs utdelning 
får maximalt uppgå till referensräntan – en officiell 
ränta som fastställs för ett halvår i taget – minus tre 
procentenheter. eftersom referensräntan 2009 låg 
på 2 procent första halvåret och 0,5 procent under 
andra, kan ingen utdelning ske för 2009.

främst av ökade kostnader för löpande underhåll 
och uttag ur lägenhetsfonden. av skbs 132 fas-
tigheter innehas knappt 70 procent med tomträtt/
arrende. Under året uppgick tomträttsavgälderna 
till totalt 24,8 mkr. villkorsändring av befintliga 
avtal samt tillkomsten av kvarteret marviken 
förklarar ökningen om 1,2 mkr jämfört med 
föregående år. kostnaden för fastighetsavgift/
fastighetsskatt uppgick till 12,0 mkr, en ökning 
med 0,6 mkr jämfört med 2008. ökningen beror 
huvudsakligen på indexuppräkning av fastig-
hetsavgiften. byggnader avskrivs årligen med 
1,5 procent av anskaffningsvärdet. fastighetsav-
skrivningarna uppgick till 62,4 mkr under 2009. 
ökningen jämfört med 2008 om 1,4 mkr hänför 
sig till kvarteren Ugglan och marviken (nyproduk-
tion). kostnaderna för central administration, som 
bland annat innefattar ekonomi- och datafunk-
tionerna samt medlemsservice och vd-stab, blev 
29,2 (29,9) mkr. minskningen kan huvudsakligen 
härledas till lägre kostnader för it-tjänster. 

räntekostnader har en stor påverkan på skbs 
resultaträkning. Under första halvåret 2009 sjönk 
de korta marknadsräntorna kraftigt, men de har 
sedan, i likhet med de långa marknadsräntorna, 
varit relativt oförändrade. trots en högre genom-
snittlig upplåningsvolym minskade räntekostna-
derna (fastighetskrediter) med 15,3 mkr jämfört 
med 2008. totalt uppgick denna kostnad till 73,0 
(88,2) mkr för helåret 2009. Även räntekostnaden 
för medlemsinlåningen har minskat och blev 0,4 
(2,8) mkr, vilket även detta kan förklaras av ett 
sjunkande ränteläge. räntetäckningsgraden har 
förbättrats under året och uppgick vid årsskiftet 
till 1,8 (1,6). Justerat för avskrivningar, uppgick 
detta nyckeltal till 2,6 (2,3).

InvesteRIngAR
Under 2009 uppgick investeringarna till 349,3 
mkr, varav fastigheter 347,2 mkr samt arbets-
maskiner, inventarier, it-utrustning och fordon 
2,1 mkr.  

fInAnsIeRIng
målsättningen är att långsiktigt trygga finan-
sieringen av verksamheten på ett sådant sätt 
att räntekostnaderna minimeras samtidigt som 
risktagandet begränsas.  

mARknAdsRäntoRnAs utveckLIng
riksbankens kraftiga sänkningar av reporäntan 
i slutet av 2008 fortsatte under första halvåret 
2009. bankkris och en försämrad konjunktur-
utveckling har medfört en historiskt låg nivå på 
reporäntan. nuvarande nivå på 0,25 procent 
har varit oförändrad sedan sommaren 2009. i 
finanskrisens spår har de svenska korträntorna, 
i likhet med reporäntan, varit mycket låga och 
och uppgick vid årsskiftet till 0,48 procent 
(3-månaders stibor). de svenska långräntorna 
var som lägst i början av 2009 (cirka 50 ränte-
punkter lägre jämfört med noteringen vid års-
skiftet 2009/2010). sett över hela året har nivån 
på svenska långräntor förändrats marginellt. 
den femåriga swapräntan uppgick vid årets slut 
till 2,87 procent. 

skuLdPoRtföLj
skbs låneskuld inklusive utnyttjade kontokre-
diter uppgick till 2 272,4 mkr per 2009-12-31, 

en ökning med 138,9 mkr. samtliga krediter är 
upphandlade i svenska kronor och räntebind-
ningen hanteras med hjälp av ränteswapar. rän-
tekänsligheten, uttryckt som en procent enhets 
förändring av den genomsnittliga räntenivån, 
påverkar låneportföljen +/-6,4 mkr (avser lån 
med räntejustering 2010). vid utgången av året 
var skbs genomsnittsränta 3,13 procent.  

InsAtseR
medlemmarnas insatser är en viktig del av 
skbs finansiering. insatskapitalet uppgick 
vid utgången av 2009 till 838,8 (786,5) mkr, 
en ökning med 52,3 (21,9) mkr. medlemsin-
satserna ökade med 24,3 (18,1) mkr medan 
upplåtelseinsatserna ökade med 28,0 (3,8) 
mkr. ökningen av medlemsinsatser (exklusive 
utdelningen om 7,7 mkr) är dock avtagande 
jämfört med föregående år, trots att antalet 
medlemmar ökar. detta beror på att allt fler 
medlemmar har uppnått maximal medlemsin-
sats. ökningen av upplåtelseinsatserna beror 
huvudsakligen på inflyttning i de nytillkomna 
bostäderna i kvarteren marviken och Ugglan 
men också på kvarteret agendan som är inflytt-
ningsklart i början av 2010. en mindre del av 
upplåtelseinsatserna härrör från omflyttningar 
i det befintliga beståndet. de som under året 
flyttade in i en lägenhet byggd före år 2000 
betalade en upplåtelseinsats på 265 (249) 
kronor per kvadratmeter. de fastigheter som 
byggts efter år 2000 har upplåtelseinsatser på 
maximalt 10 procent av produktionskostnaden.

utbLIck 2010
•  inga generella hyreshöjningar i befintligt 

bestånd. nya fastigheter förväntas generera 
cirka 11 mkr i ökade hyresintäkter.

•  Underhållskostnaderna förväntas bli lägre än 
2009.

•  ränteutvecklingen: räntehöjningar är att vänta 
och de totala räntekostnaderna förväntas där-
för öka med cirka 12 mkr jämfört med 2009. 

•  Nya kreditfaciliteter/löften, omfattande totalt 
275 mkr, har förhandlats fram. 

•  Det externa finansieringsbehovet uppskattas 
till cirka 200 mkr med anledning av fortsatta 
investeringar i nya och befintliga fastigheter.

•  Fortsatt minskning av räntebidragen (kommer 
att vara helt avvecklade till 2012).

•  Budgeterat resultat för 2010 understiger 2009 
års utfall med drygt 30 mkr.

Läs heLA åRsRedo vIsnIngen!

du kan läsa den fullständiga årsredovis-

ningen samt motioner och styrelsens utlå-

tanden på skbs hemsida www.skb.org

årsredovisning och 
motionshäfte 
kan även beställas 
från skb, 
tel 08-704 60 00, 
fax 08-704 60 66, 
e-post skb@skb.org

SkB stockholms kooperativa bostadsförening

ÅrSredoviSning 2009
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1  driftnetto i procent av genomsnittligt bokfört värde färdigställda 
fastigheter.  

2  Årets resultat plus summa räntekostnader och liknande resultat-
poster i procent av genomsnittlig balansomslutning.

3 Årets resultat  i procent av genomsnittligt eget kapital.  
4  eget kapital och fondavsättningar i förhållande till balansomslut-

ningen.  
5  fastighetslån/kontokrediter i procent av bokfört värde fastigheter 

inklusive pågående ny- och ombyggnader.  

6a  Årets resultat plus summa räntekostnader och liknande resultat-
poster dividerat  med summa räntekostnader och liknande resultat-
poster.  

6b samma som 6a men efter återförande av avskrivningskostnaden. 
7 räntebidrag i procent av nettoomsättning.  
8 hyresbortfall (bostäder) i procent av total hyresintäkt (bostäder). 
9 hyresbortfall (lokaler) i procent av total hyresintäkt (lokaler).  
10  genomsnittlig bostadshyra vid årets ingång exklusive nyinflyttade 

fastigheter. 
11  kostnads-/resultatpost dividerat med uthyrningsbar bostads- och  

lokalyta.

  
ResuLtAtRäknIng, mkR   
hyresintäkter 527,5 507,3
övriga rörelseintäkter 20,0 19,4
 
nettoomsättning 547,4 526,8

fastighetskostnader   
driftkostnader -200,7 -190,8
Underhållskostnader -74,9 -70,8
tomträttsavgälder -24,8 -23,6
fastighetsavgift/-skatt -12,0 -11,3
 
driftnetto 235,0 230,2
 
fastighetsavskrivningar -62,4 -61,0
 
bruttoresultat 172,6 169,2
 
central administration och medlemsservice -29,2 -29,9

kostnadsföring projekt* -2,1 0,0
 
Rörelseresultat 141,2 139,3
 
Resultat från finansiella investeringar   
ränteintäkter och liknande resultatposter 0,6 0,9
räntebidrag 2,5 3,6
räntekostnader och liknande resultatposter -78,9 -91,1
 
årets resultat 65,4 52,7
 
bALAnsRäknIng, mkR   
anläggningstillgångar 3 970,6 3 688,1
omsättningstillgångar 49,6 45,8
 
summa tillgångar 4 020,1 3 733,9
 
eget kapital 1 500,9 1 390,9
medlemmars medel 87,8 86,8
långfristiga skulder 2 272,4 2 133,6
kortfristiga skulder 159,1 122,7
 
summa skulder och eget kapital 4 020,1 3 733,9
 
övRIgA uPPgIfteR   
yta bostäder per 31 december,  kvm 490 546 484 310
yta lokaler per 31 december, kvm 45 432 45 372
färdigställda fastigheters bokförda  
värde, mkr 3 637,8 3 209,5
fastighetslån inklusive kontokrediter 2 272,4 2 133,6
avskrivningar totalt, mkr 64,6 63,2

LönsAmhet   

1 Fastigheternas direktavkastning, % 6,9 7,2
2 Avkastning på totalt kapital, % 3,7 4,0
3 Avkastning på eget kapital, % 4,5 3,9
   
kAPItAL, fInAnsIeRIng och InvesteRIng   

4 Soliditet, % 37,3 37,3
5 belåningsgrad bokförda  
 fastighetsvärden, % 57,3 57,9
 investeringar, mkr 349 254
   
RIskbedömnIng   

6a räntetäckningsgrad, ggr 1,8 1,6
6b Justerad ränteteckningsgrad, ggr 2,6 2,3
7 räntebidragsexponering, % 0,5 0,7
   
föRvALtnIng   

8 Ekonomisk vakansgrad bostäder, % 0,1 0,0
9 Ekonomisk vakansgrad lokaler, % 2,2 2,0
10 hyra bostäder kr/kvm 986 960
11 Underhållskostnader, kr/kvm 140 134
11 driftkostnader, kr/kvm 374 360
11 driftkostnader samt central administ- 
 ration och medlemsservice, kr/kvm 429 417
11 driftnetto, kr/kvm 438 435
11 driftnetto inklusive räntebidrag, kr/kvm 443 441
   
PeRsonAL   

medelantal anställda 121 119
Personalomsättning, % 7 7
Sjukfrånvaro, % 7,2 6,3
   
övRIgA uPPgIfteR   

boende medlemmar  6 945 6 884
köande medlemmar 75 601 74 736
totalt antal medlemmar 82 546 81 620
Årsavgift per huvudmedlem, kr 250 250
Årsavgift familjemedlemskap, kr 125 125
antal lägenheter 7 054 6 976
Omflyttning, % av antal lgh 18 15
lägenhetsbyten totalt 35 47
           därav externt 18 25
           därav internt   17 22

ResuLtAt och bALAnsRäknIng 2009 2008 nyckeLtAL 2009 2008

defInItIoneR Av nyckeLtAL  

* Avser nedlagda projekt (nyproduktionsprojekt i kvarteret Kampementsbacken samt balkongprojekt i kvarteret Markpundet).
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1. om föreningens ändamåls-
paragraf. § 2 ”kunna bygga”
av Ove Seltmann, kömedlem
  
motionären föreslår att lydelsen i 
skbs stadgar, §2 ändras till att inledas 
med: ”kunna bedriva byggverk-
samhet för att i första hand upplåta 
bostadslägenheter med kooperativ 
hyresrätt för permanent boende åt 
föreningens medlemmar”. 

detta ”kunna” indikerar att före-
ningen inte måste bygga, det är 
således inte föreningens prioriterade 
ändamål att bygga. 

2. föreningens ändamålsparagraf. 
§ 2 ”billigaste boendet”.
av Ove Seltmann, kömedlem

motionären föreslår att skbs stad-
gar §2 ändras så att ändamålet med 
skb ska vara att ge medlemmarna 
via turordning det billigaste boendet 
i stockholm i förhållande till läge och 
ålder på närliggande bostäder. 

styrelsen yttrar sig över motion 1 
och 2 i ett sammanhang. 

styrelsen anför att stadgarnas § 2 
behandlar ändamålet med förening-
en. i paragrafen anges bland annat 
att före ningen ska bedriva byggnads-
verksamhet för att i första hand upp-
låta bostadslägenheter med koopera-
tiv hyresrätt för permanent boende åt 
föreningens medlemmar. med tanke 
på föreningens stora medlemsantal 
bör bostadsproduktionen fortsätta. 
givetvis bör detta göras med inrikt-
ningen att de bostäder som byggs 
ska vara av god kvalitet och med så 
låg hyra som möjligt utan att före-
ningens ekonomi äventyras. det idag 
gällande ändamålet med föreningen 

bör därför fortsätta att gälla. styrel-
sen ser därför ingen anledning till att 
ändra stadgarnas § 2.

styrelsen föreslår fullmäktige beslu-
ta att avslå motionerna.

3. om votering vid val av 
 styrelseledamot
av Ove Seltmann, kömedlem

motionären föreslår att votering all-
tid ska genomföras minst en gång vid 
val av varje styrelseledamot. 

styrelsen anför att föreningspraxis 
följs vid val av ledamöter till styrelsen 
vid skbs föreningsstämmor.  denna 
praxis innebär att om lika många 
förslag föreligger som platser som 
ska tillsättas, så väljs de föreslagna 
kandidaterna på samma gång. om 
det däremot föreligger fler förslag 
än platser som ska tillsättas väljs 
varje styrelseledamot separat. denna 
ordning är väl beprövad och styrelsen 
finner ingen anledning att ändra på 
detta.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad.

4. om att personrösta på ove selt-
mann i riksdagsvalet
av Ove Seltmann, kömedlem 

motionären föreslår styrelsen 
rekommendera skbs medlemmar att 
personrösta på ove seltmann (sd) i 
riksdagsvalet 2010. 

styrelsen hänvisar till skbs hemsida. 
Under föreningsfrågor/medlemsföre-
ningen skb står att läsa följande:

”stockholms kooperativa bostads-

förening, skb, är en kooperativ hyres-
rättsförening, vars huvudsakliga syfte 
är att bygga och långsiktigt förvalta 
bostadsfastigheter, samt upplåta 
lägenheterna med kooperativ hyres-
rätt till medlemmarna.

Föreningen är politiskt obunden 
och öppen för alla.”

motionärens förslag att uppmana 
föreningens medlemmar till person-
val av kandidat vid riksdagsval strider 
alltså mot grundläggande värdering-
ar för medlemsföreningen skb. 

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att avslå motionen

5. om arbetsordning vid stämman
av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

motionären yrkar att stämman 
beslutar att eventuellt förslag om 
arbetsordning (exempelvis om hur 
man begär ordet, hur man lägger 
fram förslag och varifrån man ska 
tala) vid föreningsstämman ska tas 
upp som en särskild punkt på dag-
ordningen och sändas ut i förväg till 
stämmodeltagarna.

styrelsen har till 2010 års ordina-
rie föreningsstämma tagit fram en 
arbetsordning. denna arbetsordning 
avses utsändas till stämmodelta-
garna.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad.

6. om nej till begränsningar i 
motionsrätten
av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

motionären hänvisar till vi i skb 
från oktober 2009 och artikeln med 
rubriken dags att skriva motioner. 
i en ruta finns ett antal regler för 
motioner. där sägs exempelvis att en 

motion ska behandla ärenden som är 
av intresse för och gynnar hela före-
ningen och att motionens förslag ska 
vara möjligt att genomföra. vidare 
sägs att motioner helst ska lämnas in 
digitalt i form av word-filer, att länkar 
och annan text inte får kopieras in 
från internet samt att bifogade bilder 
ska vara högupplösta. motionären 
finner reglerna otillbörliga och yrkar 
att stämman beslutar att uttala att 
motionsrätten inte får inskränkas 
genom regler som saknar stöd i skbs 
stadgar och god föreningspraxis.

styrelsen delar inte motionärens 
åsikter. i rutan uttalades inga förbud, 
bara en rekommendation till med-
lemmar att inför sitt motionsskrivan-
de en stund begrunda vad som gyn-
nar föreningen och vad som faktiskt 
är rimligt utifrån lagar och stadgarnas 
paragrafer. styrelsen vill här förtyd-
liga att det givetvis går bra att citera 
texter. infogad text från internet ska 
dock vara omformaterad i överens-
stämmelse med övrig motionstext 
– det vill säga inte bara direkt inko-
pierad. ett vedertaget typsnitt bör 
användas, exempelvis times eller 
arial. genom att vidta dessa åtgärder 
minskar risken för felaktigheter i tex-
ten och problem vid tryckning. sam-
mantaget kom rutan i tidningen till 
för att motionärer ska känna sig säkra 
på att få sina motioner i så hög grad 
som möjligt ordagrant återgivna och 
med god kvalitet på eventuella bilder. 

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad.

7. demokrati – vad är det?
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

motionären vänder sig mot att det 
vid 2009 års ordinarie förenings-
stämma förekom en motion om 
begränsning av motionsrätten till 
tre motioner per person och år. mot 

sAmmAndRAg Av motIoneR och utLåtAnden

detta är en starkt förkortad version av motioner och utlåtanden. 
den fullständiga lydelsen återfinns i motionshäftet, som ligger ute 
på skbs hemsida. en tryckt version kan beställas från skbs kontor.



32
vi i skb april 2010

bakgrund av detta föreslås förenings-
stämman säga nej till begränsningar 
i motionsrätten. vidare föreslås före-
ningsstämman utöka möjligheterna 
för medlemmarna att göra sig hörda.

styrelsen erinrar om att redan vid 
förra årets föreningsstämma föreslog 
styrelsen stämman att avslå motionen 
om begränsningar i motionsrätten. så 
skedde också. 

strävansmålet att utöka möjlig-
heterna för medlemmarna att göra 
sig hörda delas av motionären och 
styrelsen. som uttryck för detta 
nämner styrelsen budgetdialogen, 
skbs föreningsskola samt skbs hem-
sida med e-postadresser till styrelse, 
hyresutskott, valberedning, uthyr-
ningsenhet och medlemsservice. en 
styrelserepresentant deltar vid det 
ordinarie medlemsmötet i varje kvar-
ter. därutöver tillkommer de många 
informella kontakter som äger rum 
mellan skbs personal och de boende 
och köande medlemmarna. styrelsen 
delar därför inte motionärens åsikt att 
det endast är en gång per år och via 
motioner som diskussioner kan föras 
och problem kan lösas. 

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse motionen besvarad.

8. om material från föreningsstäm-
morna på hemsidan
av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

motionären påtalar att vissa viktiga 
förslag saknas på skbs hemsida, 
exempelvis det stadgeförslag som 
behandlades vid den extra stämman 
hösten 2007. vidare anmärker motio-
nären på att protokoll från stämmor 
finns endast som inskannade bilder i 
pdf-filer. motionären yrkar därför att 
stämman beslutar att ge styrelsen i 
uppdrag att se till att samtliga förslag 
som behandlas på föreningsstämma 
publiceras på hemsidan samt att ge 
styrelsen i uppdrag att se till att allt 
material från föreningsstämmor finns 
tillgängligt i sökbart format.

styrelsen konstaterar att det stad-
geförslag som behandlades vid den 
extra stämman hösten 2007, precis 
som motionären påpekar, inte hade 
scannats in och publicerats på hem-
sidan. detta misstag är nu åtgärdat. 

styrelsen anför att under före-
ningsfrågor/föreningsstämmor finns 
att läsa motionshäften med bilagor 
från och med 2001 och protokoll 
från och med 2003. att i enlighet 
med motionärens förslag göra detta 
material elektroniskt sökbart kräver 
skapandet av en ny modul.

Under februari 2010 genomfördes 
en enkätundersökning på hemsidan 
för att få synpunkter och förbättrings-
förslag från medlemmarna. motio-
närens förslag kommer att beaktas 
tillsammans med övriga förslag som 
inkommit från medlemmar. Under 
våren 2010 fattas beslut om steg 3 i 
utvecklingen av skbs hemsida.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad.

9. om förslagsrätt för motionär vid 
föreningsstämman
av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

motionären föreslår att motionär ska 
få yrka bifall till sin motion, och före-
slår därför att stämman beslutar att 
i tredje stycket i § 24 i skbs stadgar 
ändra ”rätt att yttra sig” till ”rätt att 
yttra sig och framföra förslag i anslut-
ning till motionen”.

styrelsen anför att denna fråga har 
varit uppe till behandling på tidigare 
föreningsstämmor, senast 2007 års 
ordinarie föreningsstämma. före-
ningsstämman har dock vid samtliga 
tillfällen avslagit förslaget. formellt 
sett är det föreningsstämman som 
beslutar och enskilda medlemmar i 
fullmäktige som kan framlägga för-
slag. denna symmetriregel är ett av 
fundamenten inom den representa-
tiva demokratin. nuvarande ordning 
bör därför behållas.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att avslå motionen.

10. om motioner från kvartersråd
av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

motionären yrkar att stämman 
beslutar att som nytt andra stycke i   
§ 26 i skbs stadgar lägga till: 

”kvartersråd kan med enkel majo-
ritet fatta beslut om motion från 
kvartersrådet. kvartersrådet har rätt 
att utse en skb-medlem från kvarteret 
för att tala för motionen vid före-
ningsstämman.”

styrelsen konstaterar att av stad-
garnas § 15 framgår att kvartersråd 
endast är organ för samråd och 
information. beslut i kvartersråden 
och vid medlemsmöte är bindande 
för föreningen endast vad gäller val av 
fullmäktig och suppleant. vidare sägs 
i stadgarnas § 26 att det är medlem-
mar som kan lämna in motioner. 

men enligt § 14 kan till kvartersrå-
den väljas både skb-medlemmar och 

personer som själva inte är medlem-
mar i skb men som sammanbor med 
medlem. ett kvartersråd kan därför 
i teorin innehålla en majoritet icke-
medlemmar. en situation skulle kunna 
uppstå, där ett majoritetsbeslut 
om att lämna in en motion från ett 
kvartersråd fattas av icke-skb-med-
lemmar. därför, om ett kvartersråd vill 
lämna in en motion, bör det framgå 
att de som står bakom motionen 
också är medlemmar. detta bör ske 
genom att de undertecknar motionen 
eller bifogar ett justerat protokoll som 
visar att de är medlemmar.  

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad.

11. om tydligare regler om med-
lemsmöten
av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

då det vid årets stämma antagligen 
fattas beslut om stadgeändring, fram-
för motionären att det är lämpligt att 
passa på att göra ytterligare en stad-
geändring rörande tydligare regler 
för medlemsmöten och införande av 
begreppet ”extra medlemsmöte” på 
av motionären angivna ställen i skbs 
stadgar, § 16 och 19. 

styrelsen konstaterar att de tillägg 
och ändringar i stadgetexten som 
motionären förslår ingår i det stad-
geändringsförslag som redovisas i 
anslutning till årets motionshäfte.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen. 

12. om utredning av ägarlägen-
heter
av Ingela Engblom, fullmäktig i Tim-
mermannen, Daniel Frölander, Maria 
Bergvall och Lena Broman, hyresmed-
lemmar i Timmermannen  samt Max 
Kangur, kömedlem

motionärerna yrkar på att skb 
utreder ägarlägenheter. Är det en 
bättre modell för skb som kooperativ 
bostadsförening samt för skbs med-
lemmar, såväl köande som boende? 

13. om mindre utredning av den 
kooperativa hyresrätten
av Stellan von Zweigbergk, kömedlem

motionären återger ett längre 
utdrag ur ett tjänsteutlåtande från 
stockholms stads exploateringskontor 
från 2008. i texten framför kontoret 
att det är tveksamt huruvida de för-
hoppningar som låg till grund för den 

permanenta lagstiftningen om koo-
perativ hyresrätt kommer att infrias. 
därför sägs det i texten att staden 
varken kan eller bör medverka till att 
eventuella nya projekt med koopera-
tiv hyresrätt kommer till stånd, annat 
än i skbs regi, innan erforderliga skat-
temässiga anpassningar utretts och 
genomförts.

med hänvisning till exploaterings-
kontorets analys kritiserar motionären  
kooperationen  och framför att skbs 
framtida roll och funktion behöver 
diskuteras. motionären föreslår därför 
att stämman beslutar att styrelse och 
administration gemensamt utökar 
möjligheterna för diskussion med-
lemmarna emellan samt att en av 
dessa möjligheter ska innebära att ett 
diskussionsforum installeras på skbs 
hemsida. slutligen föreslår motionä-
ren att skb gör en mindre utredning 
huruvida mikael möllers förslag (egna 
hem på höjden) eliminerar den kritik 
som exploateringskontoret framför 
angående den kooperativa hyresrät-
ten och som man menar är förkla-
ringen till att skb inte har fått några 
livskraftiga efterföljare.

14. egna hem på höjden. den nya 
lagen om tredimensionell fastig-
hetsindelning
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

samt

15. om egna hem på höjden. den 
nya lagen om tredimensionell fas-
tighetsindelning
av Stellan von Zweigbergk, kömedlem
motionärerna föreslår i sina likaly-
dande motioner föreningsstämman 
att vid all nybyggnation ska medlem-
men kunna välja mellan de två for-
merna äganderätt och hyresrätt.

16. om egna hem på höjden 
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

samt

17. om egna hem på höjden 
av Stellan von Zweigbergk, kömedlem

motionärerna föreslår i sina likaly-
dande motioner en metod för att för-
hindra spekulation vid ett införande 
av ägarlägenheter i skb.

denna metod går ut på att vid 
valet ägare förlorar medlemmen sin 
köplats.

därefter föreslår motionärerna 
föreningsstämman att ge styrelsen i 
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uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp 
med representanter för styrelse, för-
valtning, köande och boende för att 
göra en fördjupad utredning om nya 
förutsättningar för skbs verksamhet 
i enlighet med riktlinjerna i 2008 och 
2009 års motioner.

18. ett svar på hyresutskottets arti-
kel i vi i skb oktober 2007
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

samt

19. ett svar på hyresutskottets arti-
kel i vi i skb oktober 2007
av Stellan von Zweigbergk, kömedlem

motionärerna refererar i sina likaly-
dande motioner till oktobernumret av 
vi i skb 2007, där hyresutskottet dis-
kuterar finansiering av nya bostäder, 
hyressättning, inflationens effekter 
m m. i motionerna sägs att dessa frå-
geställningar har nu aktualiserats av 
”revideringen av upplåtelseinsatserna 
och bosparandet”.

motionärernas slutsats är att alla 
de frågor som hyresutskottet väcker 
löses av mikael möllers förslag egna 
hem på höjden – bilaga till motions-
häftet till ordinarie föreningsstämma 
2008. förslaget har dock reviderats 
och erhållit tillägg som även täcker in 
till exempel spekulationsproblemati-
ken. mot bakgrund av ovanstående 
föreslås stämman skapa förutsätt-
ningar för att även boende medlem-
mar ska kunna välja mellan de två 
formerna äganderätt och hyresrätt.

styrelsen yttrar sig över motio-
nerna 12–19 i ett sammanhang.

styrelsen konstaterar att motionä-
rerna upprepar i stort sett samma 
förslag som framförts i motioner till 
föreningsstämman 2008 och 2009. 
föreningsstämman har vid samt-
liga tillfällen avslagit motionerna. 
något nytt har inte framkommit som 
ändrar styrelsens uppfattning. i år 
har tillkommit motioner om möjlig-
heten till val mellan äganderätt och 
hyresrätt. styrelsen menar alltjämt 
att ägarlägenheter i skbs bestånd 
varken är önskvärda eller möjliga. 
någon särskild utredning om ändring 
av skbs upplåtelseform kooperativ 
hyresrätt behöver därför inte göras. 
en av motionerna (nr 13) innehåller 
även förslag om införande av diskus-
sionsforum. där hänvisas till styrelsen 
utlåtande över motion 24.

motionärerna föreslår bland annat 
att styrelsen ska utreda om förening-
ens lägenheter i såväl det befintliga 

beståndet som kommande nyproduk-
tion kan omvandlas till eller upplåtas 
som ägarlägenheter. förslagen inne-
bär att nuvarande hyresmedlemmar 
genom olika konstruktioner skulle 
kunna köpa sina lägenheter. 

att utreda frågan om ägarlägen-
heter är av flera skäl inte motiverat. 
Ägarlägenheter är inte tillåtna i 
befintliga bostadshus enligt svensk 
lagstiftning. en omvandling till ägar-
lägenheter innebär att dessa kan 
säljas på öppna marknaden. köande 
medlemmar ställs då utanför möjlig-
heten att hyra dessa lägenheter av 
skb, vilket av många skulle uppfattas 
som att ett långt och troget sparande 
har varit förgäves. omvandling till 
ägarlägenheter strider mot förening-
ens verksamhetsidé och är oförenlig 
med föreningens stadgar.

styrelsen föreslår fullmäktige beslu-
ta att avslå motionerna.

20. om att anpassa skbs ursprung-
liga målsättning till dagens sam-
hälle
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken 

samt

21. om att anpassa skbs ursprung-
liga målsättning till dagens sam-
hälle
av Stellan von Zweigbergk, kömedlem

motionärerna återger i sina lika-
lydande motioner ett längre utdrag 
(sidorna 74–77) ur skriften skb 25 
år. bland det som sägs kan näm-
nas föreningens uppgift att skaffa 
sina medlemmar sunda och billiga 
bostäder, att föreningens medlem-
mar ska äga bostäderna kollektivt, 
att bostäderna ska upplåtas med 
hyresrätt (inte bostads- eller ägande-
rätt)  m m. motionärerna menar att 
skb har frångått de ursprungliga 
målsättningar som anges på dessa 
sidor. motionärerna föreslår därför 
stämman besluta att skbs ursprung-
liga målsättning ska återställas samt 
att detta görs med hänsyn till dagens 
samhälle.

styrelsen anför att de regler och 
ambitioner som uttalas i skriften skb 
25 år i allt väsentligt fortfarande gäl-
ler. låt vara att föreningen idag har 
82 500 medlemmar jämfört med 
dåtidens 2 800 medlemmar och att 
lägenhetsantalet uppgår till drygt   
7 000 jämfört med dåtidens 2 100 vil-
ket förstås ställer andra krav på orga-
nisation, ekonomi m m. det är oklart 
vad motionärerna avser med sin 

motion. enligt styrelsen gäller skbs 
ursprungstankar och idéer fortfaran-
de, anpassade till dagens samhälle. 
skbs demokratiska organisation där 
medlemmarna har det avgörande 
inflytandet säkerställer det.

styrelsen föreslår att fullmäktige 
beslutar att anse motionerna besva-
rade.

22. om samarbete med andra koo-
perativa hyresrättsföreningar
av Anders Syrén, fullmäktig i Grund-
läggaren

motionären konstaterar att det 
numera finns fler kooperativa 
hyresrättsföreningar i sverige. skb 
bör upprätta ett samarbete med 
dem i någon form. det finns också 
möjlighet för hyresgäster inom all-
männyttan att ombilda och ta över 
sin fastighet som kooperativ hyres-
rättsförening. Även här kan skb bidra 
med sin långa erfarenhet. motionä-
ren föreslår att skbs styrelse beaktar 
ovanstående.

styrelsen finner att motionärens 
förslag är klokt. antalet kooperativa 
hyresrättsföreningar i sverige växer 
sakta men säkert. antalet föreningar 
bedöms uppgå till ett drygt femtiotal. 
alla utom skb är dock mycket små. 

det finns all anledning att samar-
beta med andra föreningar. försök 
gjordes på skbs initiativ för 5–6 år 
sedan. gensvaret från andra före-
ningar var då svagt, vilket till del kan 
förklaras av skillnader i storlek och 
andra förutsättningar. i takt med att 
allt fler föreningar växer fram kan 
möjligtvis intresset för ett mer regel-
rätt samarbete och utbyte öka. i den 
mån ett sådant intresse uppstår bör 
självklart skb delta i detta. styrelsen 
bevakar frågan med stort intresse.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
besluta att bifalla motionen.

23. om kollektivhusidén
av Anders Syrén, fullmäktig i Grund-
läggaren

motionären föreslår att skb 
undersöker medlemmarnas intresse 
av ett boende i enlighet med kol-
lektivhusidén, och vidare att skb 
bygger gemensamhetslokalerna så 
ändamålsenliga att det ger möjlighet 
för matlag.

styrelsen konstaterar att skb idag 
har ett kollektivhus med nio lägenhe-
ter i gröndal. lägenheterna erbjuds 
medlemmarna på sedvanligt vis enligt 

skbs turordningsprincip.  styrelsens 
bedömning är dock att intresset för 
kollektivhus inte är så stort bland 
föreningens medlemmar att det moti-
verar byggande av nya kollektivhus. 
skulle intresset ändras kan frågan 
prövas igen. det står dock kvartersrå-
den eller enskilda hyresmedlemmar 
fritt att på egen hand pejla intresset 
för eller starta matlag i respektive 
kvarterslokal. om tillräckligt med 
intresse finns ställer sig skb positiv 
till att i rimlig omfattning och inom 
ramen för budgetdialogen komplet-
tera lokalerna så att de blir bättre 
lämpade för matlag för hyresmed-
lemmarna. 

styrelsen föreslår fullmäktige beslu-
ta att anse motionen besvarad.

24. om diskussionsforum
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

motionären föreslår stämman att 
besluta att ge styrelsen i uppdrag att 
under år 2010 införa ett diskussions-
forum på skbs hemsida, för debatt 
om skbs mål, inriktning och uppgif-
ter, samt för erfarenhetsutbyte mellan 
föreningens medlemmar och skbs 
styrelse och förvaltning.

styrelsen anför att frågan om dis-
kussionsforum har det motionerats 
om vid sju tillfällen tidigare och före-
ningsstämman har vid samtliga tillfäl-
len avslagit motionerna. styrelsen 
har samma uppfattning som tidigare.  
införandet av ett diskussionsforum är 
förknippat med ett antal problem av 
såväl juridisk, praktisk och ekonomisk 
karaktär. för att uppfylla lagens krav 
på övervakning och kontroll av ett 
diskussionsforum skulle skb behöva 
satsa betydande ekonomiska resurser. 
via skbs hemsida finns möjlighet för 
varje medlem att framföra klagomål, 
synpunkter eller förslag till förbätt-
ringar av verksamheten eller boendet.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
avslå motionen.

25. om redovisning av kötider
av Henrik Lindberg, fullmäktig i Fårhol-
men-Bredholmen, Vårberg

motionären har sammanställt kösta-
tistik från sidan 12 i vi i skb från april 
1994 med statistik från 2008. Utifrån 
detta påpekar motionären brister i 
skbs information om kötider.

mot denna bakgrund yrkar motio-
nären att stämman beslutar att ge 
styrelsen i uppdrag att tillse att i april-
numret av vi i skb redovisa föregå-
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ende års medelvärde på kötid för varje 
kvarter uppdelat på förekommande 
lägenhetsstorlekar. vidare föreslås 
att styrelsen ges i uppdrag att tillse 
att det i årsredovisningen redovisas 
medelvärden för innerstad, närförort 
och ytterstad baserade på verklig 
statistik från föregående år. slutligen 
yrkar motionären att styrelsen ges i 
uppdrag att tillse att köstatistik med 
överskådliga grafer redovisas på skbs 
hemsida. denna information ska även 
vara tillgänglig för icke medlemmar.

styrelsen konstaterar att önskemålet 
att förbättra skbs information om 
gällande kötider för en lägenhet i 
föreningen är ett gammalt och ange-
läget önskemål. 

första steget med en förbättrad 
köhistorik infördes när skb sjösatte 
sin nya hemsida i december 2008. 
det går nu att se kötiderna för de fem 
senast uthyrda lägenheterna i varje 
fastighet. nästa steg i utvecklingen 
blir att under 2010 komplettera 
köstatistiken per fastighet så att det 
ska bli möjligt att se historik för att få 
en lägenhet. med denna statistik som 
grund kan relevanta grafer redovisas 
på skbs hemsida, i enlighet med vad 
som hemställs i motionen. 

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse första att-saten för besvarad, 
samt att bifalla andra och tredje att-
satsen.

26. om regler för externbyten
av Lena Malmberg, hyresmedlem i 
Segelbåten  

 
motionären ställer frågan vilka regler 
skb ska ha för att som hyresvärd god-
känna externbyten?

styrelsen hänvisar till hyreslagen, 
som ger skbs hyresmedlemmar rätt 
att byta sin lägenhet med en lägenhet 
som ligger utanför skbs fastighets-
bestånd. i bedömningen av ansökan 
ser skb till skälet, kreditprövning 
av bytespartner och referenser från 
nuvarande hyresvärd. 

i enlighet med gällande praxis, 
efter utslag i hyresnämnden, godkän-
ner skb inte byten med bostadsrätter 
eller villor. externa byten godkänns 
endast efter att samtliga inblandade 
hyresvärdar har lämnat sitt godkän-
nande. turordningen förloras om 
hyresmedlem använder lägenheten 
för byte till annan bostad utanför 
före ningens fastighetsbestånd. hyres-
medlem förlorar också sin turordning 
om han/hon medverkar vid sådant 
byte där flera bostäder ingår, vari-
genom lägenhet inom föreningens 
fastighetsbestånd upplåts till person 

som inte är medlem i föreningen.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse motionen besvarad.

27. om säkerhet vid inloggning på 
skbs hemsida
av Mats Dufberg, kömedlem

motionären yrkar att inloggningar 
på skbs hemsida skyddas med https 
före år 2010 års utgång, detta för att 
hindra att obehöriga får åtkomst till 
medlemmarnas konto.

styrelsen anför att vid produktions-
sättningen av skbs nya hemsida i 
december 2008 diskuterades vilken 
säkerhetsnivå hemsidan skulle ha. 
bedömningen var att den inte hade 
sådana uppgifter som krävde kryp-
terad säkerhet. föregångaren till 
dagens hemsida hade just den säker-
hetsnivå som motionären beskriver. 
detta upplevdes som störande då inte 
bara inloggningen var säkrad, utan 
även övriga val efter inloggning.

i utvecklingsarbetet av skbs hem-
sida ingår att under 2010 ta fram en 
säkerhetslösning med https som 
grund där enbart inloggningen på 
hemsidan får den säkerhetsnivå som 
motionären beskriver. 

styrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen.

28. om hälsofrämjande rabatt på 
skb-Plus
av Åsa Janlöv, fullmäktig för köande 
medlemmar

motionären yrkar att skb försöker 
förhandla fram en hälsofrämjande 
rabattmöjlighet för den som är med-
lem i skb.

styrelsen fastslår att idén med skb 
plus är att rabattmöjligheten ska ha 
en koppling till boendet. idag ges 
exempelvis möjlighet att få rabatt hos 
byggvaruhus, lampbutik, färgbutiker 
m m. Under 2010 kommer skb att 
uppdatera sina avtal rörande skb 
plus. trots att skb ställer sig tveksam-
ma till att utöka rabattmöjligheten 
till områden som inte kan kopplas till 
boendet kommer skb att undersöka 
möjligheterna till vissa andra rabatter 
om det bedöms som angeläget för 
medlemmarna. motionärens förslag 
kommer därvid att beaktas.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen.

29. om arkitekter
av Åsa Janlöv, fullmäktig för köande 
medlemmar

 
motionären yrkar på att skb under-
söker att, om möjligt, ge information 
av/om arkitekter som anlitas av skb, 
speciellt Gert Wingårdh, samt att ett 
häfte över skb hus sammanställs och 
där respektive arkitekt nämns.

styrelsen hänvisar inledningsvis till 
boken ”från bostadsnöd till önske-
hem”, som skbs dåvarande styrelse 
tog fram till föreningens 75-årsju-
bileum. i boken presenteras skbs 
fas tigheter och ansvariga arkitekter. 
2016 fyller skb 100 år. arbete pågår 
med att dokumentera även detta 
speciella år med en bok som kommer 
att bli tillgänglig för alla skbs med-
lemmar.

skb brukar till höstens fullmäkti-
gedag bjuda in speciella föreläsare. 
2009 var det stockholms stads stads-
byggnads- och fastighetsborgarråd 
kristina alvendal som presenterade 
kommande större byggprojekt och 
visioner. 

föreningen arrangerade i decem-
ber den första i en serie föreläsningar, 
tänkta att återkomma vår och höst. 
vid det första tillfället talade forskaren 
och författaren eva eriksson om hur 
det moderna stockholm vuxit fram. 
i mars inbjöds medlemmar att lyssna 
på högskolelektor Jari ristiniemis 
föreläsning kring naturuppfattning 
och byggd miljö.

motionärens förslag att få lite mera 
insikt i en av skbs anlitade arkitekters 
arbete är något styrelsen tar fasta på 
och tar med sig vid planering av kom-
mande evenemang.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen.

30. om insatser vid flytt till mindre 
lägenhet
Av Bill och Gunnel Borden, hyresmed-
lemmar i Idö-Våldö

motionärerna yrkar att pensionärer 
som flyttar inom skb till en lägenhet 
med ett mindre antal kvadratmeter och 
lägre hyra ska betala högst den sum-
man som de får för sin lämnade lägen-
het vid en flyttning inom skb. det gäller 
enbart medlemmar som bott i sin nuva-
rande lägenhet innan det nuvarande 
systemet började gälla år 2001.

styrelsens utlåtande över motion 30: 
frågan om insatser vid flytt till mindre 
lägenhet behandlades på 2008 och 
2009 års föreningsstämmor som båda 
avslog motionerna. motionären åter-
kommer nu med samma framställning 

som tidigare. motionärens förslag 
innebär en positiv särbehandling av 
en viss grupp medlemmar vilket inte 
är tillåtet. i såväl skbs stadgar som i 
lagen om ekonomiska föreningar kap 
6. 13 §, framgår att enligt den så kal-
lade likabehandlingsprincipen får sty-
relsen inte fatta beslut som är ägnade 
att bereda otillbörlig fördel åt en 
medlem eller någon annan till nackdel 
för föreningen eller annan medlem. 
i kap 7. 16 § lagen om ekonomiska 
föreningar framgår det att även före-
ningsstämman har att hålla sig till 
detta. någon generell undantagsregel 
för pensionärer som det hemställs i 
motionen är därför inte möjlig.

motionären hänvisar till den lydelse 
i skbs stadgar som anger att styrelsen 
har möjlighet att medge undantag 
eller anstånd med komplettering av 
upplåtelseinsats vid flyttning inom 
föreningens lägenhetsbestånd. den 
lydelsen syftar dock på mer speci-
ella situationer än frågan i denna 
motion. en sådan situation skulle till 
exempel inträffa när någon medlem 
oförskyllt hamnat i en situation som 
kräver ett lägenhetsbyte, exempelvis 
ofrivillig flytt på grund av vatten- eller 
mögelskada. styrelsen får vid sådana 
uppkomna fall göra en individuell 
bedömning i varje enskilt fall. sedan 
stadgelydelsen infördes har inget 
sådant fall inträffat varför frågan 
ännu inte prövats. 

styrelsen är medveten om den 
effekt som kan uppstå för vissa hyres-
medlemmar vid omflyttningar inom 
beståndet. för att i någon mån lindra 
effekterna finns möjlighet att låna 
motsvarande medel i bank. skb har 
förhandlat fram ramavtal om detta 
med handelsbanken och skandina-
viska enskilda banken (seb). medlem-
mar kan hos dessa banker låna upp till 
350 000 kronor utan säkerhet efter 
sedvanlig kreditprövning.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
avslå motionen.

31. om kostnader vid nyanställ-
ning
av Ove Seltmann, kömedlem 

motionären föreslår att vid nyanställ-
ningar av personal hos skb ska tillsät-
tanden ske via så kallade nystartsjobb 
och instegsjobb för att reducera skbs 
personalkostnader. motionären anför 
att det inte är acceptabelt att till varje 
pris få den mest kompetenta persona-
len. Utgångspunkten bör vara att all 
personal utvecklas och blir bättre.  

styrelsen slår fast att skbs goda 
resultat – både som organisation 
och företagsekonomiskt – bygger på 
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engagerade medarbetare med bra 
grundkompetens, det vill säga adek-
vat utbildning eller god erfarenhet 
inom respektive yrke. föreningen 
erbjuder i sin tur utvecklande arbets-
uppgifter, kompetensutveckling, 
befordringsmöjligheter m m. skb 
strävar vid varje rekrytering efter att 
anställa den mest lämpliga kandida-
ten oavsett möjlighet till olika statliga 
bidrag.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att avslå motionen.

32. om fastighetsskötarnas 
arbetsuppgifter
Av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

motionären listar de uppgifter som 
en fastighetskötare i skb förväntas 
utföra, så som att kontrollera att det 
är rent, snyggt och städat i gemen-
samma utrymmen och på fastighe-
tens tomt året om, klara av smärre 
reparationer i fastigheten, besiktiga 
lediga lägenheter m m. motionären 
föreslår att stämman beslutar att 
fastighetsskötarna arbetsbeskrivning 
ska täcka in dessa arbetsuppifter och 
att extra personal inte hyrs in för att 
utföra dem.

styrelsen konstaterar att motio-
nären motionerade i samma fråga 
2008 och 2009. det utlåtande som 
då lämnades till respektive förenings-
stämma gäller fortfarande och lyder i 
huvudsak enligt följande:

skb har egna fastighetsskötare 
i fastigheterna. fastighetsskötarna 
utför i princip alla de arbetsuppgif-
ter som motionären beskriver med 
undantag av besiktningar av lägen-
heterna, vilka utförs av förvaltarna 
som har det övergripande ansvaret 
för fastigheterna. mer omfattande 
reparationer utförs främst av personal 
från skbs hantverksenhet. dock hän-
der det att skb köper de tjänster som 
fastighetsskötarna eller specialhant-
verkarna av tids- eller kompetensskäl 
inte kan utföra. skbs bemanning 
utgår från en professionell bedöm-
ning av de enskilda fastigheternas 
skötselbehov och bemanningen är 
väl anpassad för uppgifterna. skb 
har genomfört ett antal hyresmed-
lemsenkäter under åren, och dessa 
visar bland annat att de resultat skbs 
personal åstadkommer uppskattas av 
hyresmedlemmarna.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse motionen besvarad.

33. om städning
från kvartersrådet i Fårholmen-Bred-
holmen, Vårberg genom Henrik Lind-
berg, fullmäktig samt Maria Waern 
och Lena Engström, hyresmedlemmar 

motionärerna utgår från styrelsens 
utlåtande till motion 32 och 33 ( om 
”städningen inom skb” och ”om 
behovsstädning) från stämman 2009 
samt claes göthmans artikel i vi i 
skb oktober 2009, och framför att 
de tolkar situationen annorlunda. 
motionärerna ser inte att problemati-
ken ligger i att ytorna är svårstädade, 
utan anser att man låter det få gå för 
många veckor mellan städtillfällena. 
motionärena befarar att förvaltning-
en inte tagit hänsyn till sjukfrånvaro, 
ledighet och otillsatta tjänster när 
man bemannat kvarteren med fastig-
hetsskötare. 

mot bakgrund av att detta yrkar 
motionärerna på att stämman ska 
besluta att ge styrelsen i uppdrag 
att tillse att städning i trapphus, käl-
largångar och tvättstugor sker minst 
en gång i månaden. behovsstädning 
enligt nuvarande modell utöver det. 
vidare yrkas att styrelsen ges i upp-
drag att redovisa hur många timmar 
fastighetsskötarna faktiskt har jobbat 
ute i kvarteren per år, i jämförelse med 
de timmar som det beräknades gå åt i 
den utredning som gjordes i samband 
med omorganisationen 1994 när 
varje kvarter fick en egen fastighets-
skötare.

styrelsen anför att fastighetsskö-
tarna inte själva kan bestämma i 
vilken omfattning städning ska ske. 
däremot har de stor frihet att avgöra 
när under dagen/veckan arbetet ska 
utföras. städning av trapphus och 
entréer sker idag minst var fjortonde 
dag, i regel oftare. städning av källar-
gångar utförs mer sällan. städning av 
tvättstugor ska hyresmedlemmarna 
själva svara för, en storstädning utförs 
1–2 gånger per år av skb.  

bemanningen är bestämd utifrån 
en modell som tar hänsyn till fastig-
heternas storlek mm. bemanningen i 
vårberg uppgår, med utgångspunkt 
i modellen, till 1,2 tjänst. skbs hyres-
medlemsenkät från år 2008 ger vid 
handen att städresultatet i vårberg är 
acceptabelt. resultatet är något lägre 
än för skb som helhet, men högre 
än riksgenomsnittet för sveriges 
flerbostadshus. förvaltningen har 
under året, sedan senaste mätningen, 
arbetat aktivt med att förbättra städ-
ningen i kvarteret. skbs personal på 
förvaltningsavdelningen ställer gärna 
upp på diskussioner ute i kvarteren 
om möjliga förbättringar.

styrelsen föreslår fullmäktige att 

anse motionen besvarad med vad 
som här redovisats.

34. om plombering av bredband
av Irené Montero, hyresmedlem i Tim-
mermannen

inför utbyggnaden av bredbandsnä-
tet inom det äldre beståndet av skbs 
fastigheter yrkar motionären att de 
hyresmedlemmar som så önskar ges 
möjlighet till plombering av nätet och 
därmed avgiftsbefrielse.

hyresutskottet har ingen invänd-
ning mot plombering för det fall 
detta kan göras mot låg eller ingen 
kostnad för hyresgästen. man bör 
dock mot det ställa att kostnaden för 
installationen har föreningen ändå. 
hyresutskottets mening är att alla ska 
ha tillgång till fiber på samma sätt 
som alla i huset har tillgång till varm-
vatten, hiss och tvättstuga där det är 
installerat. fiber installeras som stan-
dard i all nyproduktion och utskot-
tet menar att samtliga lägenheter i 
beståndet ska ha samma standard i 
detta avseende.

35. om installation av bredband i 
befintlig bebyggelse
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

motionären vänder sig mot att 
skb ska dra in fiber i den befintliga 
bebyggelsen. motionären menar att 
en omfattande utveckling nu sker av 
den gamla telefonledningen, bland 
annat i form av en ny metod kallad 
vdsl, varför det är oklokt att låsa sig 
till en dyrbar lösning med bredband. 
vidare menar han att intresset för att 
få fast förbindelse är minimalt bland 
de boende medlemmarna.

problemet med att bärbara datorer 
tappar den trådlösa anslutningen till 
modemet, kan lösas genom att köpa 
ett professionellt modem alternativt 
en dator värd namnet, sägs det vidare 
i motionen.

då det redan nu är möjligt för 
medlemmar att skaffa sig snabba 
bredbandsförbindelser föreslås stäm-
man att avslå förslaget om speciella 
bredbandsledningar i befintlig bebyg-
gelse och att inför större renoveringar 
undersöka behovet av fasta bred-
bandsledningar.

hyresutskottet menar att instal-
lationen av fiber till alla, kommer en 
övervägande majoritet av medlem-
mar till godo när vi ser till helheten. 
samma flertal får ökad valfrihet samt 
kan också få lägre kostnad och kan 
fritt välja telefoni, tv och internetle-

verantör genom den uppgörelse vi 
medverkat till.

beroendet av nuvarande monopo-
list kommer successivt att minska för 
att slutligen upphöra. motionärens 
beskrivning av skbs medlemmar fin-
ner hyresutskottet felaktig och gene-
raliserande samt helt sakna grund.

36.om installation av bredband i 
befintlig bebyggelse
av Stellan von Zweigbergk, kömedlem

37. om installation av bredband i 
befintlig bebyggelse
av Ingvar GT Nilsson, hyresmedlem i 
Kampementsbacken

38. om installation av bredband i 
befintlig bebyggelse
från kvartersrådet i  Kampements-
backen, genom Rolf Arbin, fullmäktig, 
Eila Friberg, fullmäktigesuppleant, 
samt Mikael Möller och Åke Nord-
berg, hyresmedlemmar

39. om installation av speciella 
bredbandsledningar i befintlig 
bebyggelse
av Lena Broman, hyresmedlem i Tim-
mermannen 

40. om installation av speciella 
bredbandsledningar i befintlig 
bebyggelse
av Håkan Broman, hyresmedlem i 
Ryssjan

motionärerna hävdar, i sina till stor 
del likalydande motioner, inlednings-
vis att i vi i skb, oktober 2009, fram-
ställs bredbandsutbyggnaden som 
om den är beslutad, men ett dylikt 
beslut har fullmäktige aldrig fattat. 
Utbyggnaden ska bekostas med 
en hyreshöjning om 85 kronor per 
månad och lägenhet.

motionärerna motsätter sig en 
utbyggnad av bredband, därför 
att utvecklingen av såväl fast som 
trådlöst bredband går fort. hastig-
heten och tillgängligheten ökar och 
priserna sjunker. då det redan nu är 
möjligt för medlemmar att skaffa sig 
snabba bredbandsförbindelser före-
slår motionärerna stämman att avslå 
förslaget om speciella bredbandsled-
ningar i befintlig bebyggelse.

motionären till motion 39 undrar 
dessutom vad som händer med det 
konsumenträttsliga skyddet om 
hyresvärden ingår ett avtal med en 
operatör. hyresgästen har ju inget 
enskilt avtal med operatören. 
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41. om att installation av ny teknik 
ska vara leverantörsoberoende
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

 

42. om att installation av ny teknik 
ska vara leverantörsoberoende
av Lena Broman, hyresmedlem i Tim-
mermannen

motionärerna föreslår, i sina till stor 
del likalydande motioner, stämman 
att ålägga styrelse och förvaltning att 
se till att alla installationer är leveran-
törsoberoende när ny teknik instal-
leras vid nybyggnation och i befintlig 
bebyggelse. varken telia, comhem, 
peab eller annan leverantör ska 
 tillåtas installera sådana lösningar så 
att deras, eller någon av deras part-
ners produkter, blir nödvändiga för 
installationens funktion.

43. om bredbandsutbyggnad
Av Lars Lingvall, hyresmedlem i Segel-
båten

motionären refererar till en artikel i 
vi i skb från oktober 2009, av vilken 
framgår att styrelsen har beslutat om 
utbyggnad av bredband via fiberka-
bel med installation av ”uttag i alla 
rum (vardagsrum och sovrum) samt 
i köket”. motionären anser att detta 
är onödigt och innebär mycket arbete 
och stora kostnader. Utvecklingen 
går mot alltmer bärbara datorer i stäl-
let för stationära. i artikeln sägs att 
”tanken är att genom att använda det 
nya bredbandet kommer den enskilde 
hyresmedlemmen att kunna minska 
sina löpande kostnader för internet, 
tv och telefon.” skb avser dock att ta 
75–85 kronor per månad för den nya 
fibermöjligheten, så om besparingen 
blir mindre har det inte blivit någon 
besparing utan i stället en kostnad.

med utgångspunkt i § 28 i skbs 
frågar sig motionären om styrelsen 
haft rätt att fatta detta beslut om 
utbyggnad av bredband, med dess 
stora konsekvenser. motionären yrkar 
därför att stämman beslutar att upp-
häva beslut fattade av styrelsen och 
dess arbetsutskott om kommande 
bredbandsutbyggnad med fibernät, 
och att ge styrelsen i uppdrag att 
grundligt revidera sitt förslag och 
återkomma till fullmäktige med ett 
förslag för beslut på föreningsstäm-
man.

hyresutskottet hänvisar, rörande 
motionerna 36–40  samt motion 43, 
till första och andra stycket i sitt ytt-
rande över motion 35. 

rörande motion 41–42 delar 
hyresutskottet i princip motionärernas 

uppfattning att installationer ska vara 
leverantörsoberoende där det ger för-
delar för föreningen och de boende.

styrelsens yttrar sig över motio-
nerna 34–43 i ett sammanhang:

motionerna behandlar flera aspekter 
av samma fråga, införandet av bred-
band i skbs äldre fastigheter.

frågan om skb bör installera bred-
band för data, tv och telefon med 
flera tjänster på samma sätt som i 
nyproduktionen har diskuterats och 
utretts under lång tid. frågan har varit 
uppe på tre fullmäktigemöten och på 
föreningsstämman 2006, 2007 och 
2009. vid dessa tillfällen har ett posi-
tivt intresse från medlemmarnas sida 
kommit till uttryck. styrelsen är tydlig 
med vilken inriktning utvecklingen 
av bredbandlösningar i skb bör ha; 
framtidssäkra och leverantörsobero-
ende öppna nät. detta är också vad 
allmännyttan i stockholm tillsammans 
med andra bostadsbolag och med 
stöd från hyresgästernas riksförbund 
gör idag. styrelsen anser att mobilt 
bredband inte kommer att kunna 
erbjuda tillräcklig kapacitet till alla, 
men att det kommer att bli ett bra 
komplement till det fasta nätet. 

styrelsen har tagit upp frågan om 
utbyggnad med hyresutskottet och 
där kommit överens om en hyreshöj-
ning för de som får möjligheten att 
utnyttja bredbandsnätet. för att göra 
installationen mer användbar har 
styrelsen, i samråd med hyresutskot-
tet, beslutat att fiberinstallationen ska 
kombineras med ett så kallat hem-
manät som ger medlemmarna möjlig-
het att utnyttja kapaciteten till att titta 
på tv, använda datorn och telefonen 
fritt och samtidigt på flera ställen i 
lägenheterna. 

angående plombering (motion 
nr 34) vill styrelsen anföra följande. 
många nyttigheter i en fastighet 
utnyttjas bara av en del av de boende, 
exempelvis tvättstugan, lekplatsen, 
rullstolsrummet m m. alla betalar 
emellertid för detta i sin hyra. skbs 
kostnad för en installation minskar 
inte för att man plomberar fibernätet.

angående yrkandena om avslag på 
förslaget om bredbandsutbyggnad 
(motion nr 35–40) och yrkandet om 
att stämman ska upphäva styrelsens 
beslut om utbyggnad vill styrelsen 
anföra följande: styrelsen har berett 
frågan noggrant under flera år. dis-
kussioner och informationsutbyte har 
skett med sabo, hyresgästförening-
en, de privata fastighetsägarna och 
utomstående tekniska experter. slut-
ligen har hyressamråd om hyreshöj-
ningen ägt rum med hyresutskottet i 
vederbörlig ordning. styrelsen anser 
därför att beslutet om bredbandsut-

byggnaden har behandlats korrekt 
och efter noggranna överväganden.

motionerna 41 och 42 yrkar att 
ny teknik ska vara leverantörsobero-
ende. den tekniska lösning som valts 
i detta fall är leverantörsoberoende. 
det är det som skiljer den beslu-
tade lösningen från en del andra 
lösningar som finns på marknaden. 
med ett öppet nät och med en kom-
munikationsoperatör som använder 
skbs nät säkerställs att flera tjänste-
leverantörer (för till exempel tv, 
internet och telefon) kan konkurrera 
på samma villkor. kommunikations-
operatören upphandlas för en kor-
tare period som möjliggör att även 
de kan utsättas för konkurrens med 
jämna mellanrum.

styrelsen har velat undvika den 
situation som råder på kabelteve- 
området, nämligen att en enda 
operatör har monopolställning. 
hyresmedlemmarna kan nu själva 
välja mellan olika operatörer som får 
konkurrera om pris och kvalitet. detta 
ser styrelsen som den bästa lösningen 
i långa loppet. 

styrelsen menar avslutningsvis att 
beslutet att installera ett modernt 
bredbandsnät är förmånligt för skbs 
medlemmar. det bredbandsnät som 
nu kommer att byggas ger medlem-
marna många fördelar. det kommer 
att bli operatörsneutralt, framtidssä-
kert, med möjligheter till hög hastig-
het för kommunikation, bra utbygg-
nadsmöjligheter och kommer att vida 
överstiga andra lösningars förmåga 
som finns på marknaden idag. den 
hyresökning det innebär kommer att 
kunna fås tillbaka med lägre priser på 
internet, tv, telefon och andra fram-
tida tjänster.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse motionerna nr 35–42 besvarad 
med vad som här redovisats samt att 
avslå motionerna nr 34 och 43.

44. om tillval av kyl/frys
av Mikael Spolander, hyresmedlem i 
Kampementsbacken

motionären hänvisar till sin motion 
28 från 2009 års ordinarie förenings-
stämma. i den föreslogs skb att till-
låta tillval vid byte av kyl/frys (motion 
28). motionen besvarades med ”att 
dagens tillvalsmodell tillgodoser de 
boendes behov och önskemål” och 
att ”styrelsen kommer att se över 
möjligheten till ett utökat tillval i fram-
tiden”. motionären anför att hans 
motion bemöttes positivt av många 
boende och kvartersrepresentanter 
från olika stadsdelar, varför styrelsens 
uppfattning inte tycks spegla de 
boendes behov och önskemål.

i årets motion anförs att samtliga 
allmännyttiga bostadsbolag i stock-
holm i mer än 20 års tid har erbjudit 
sina hyresgäster flera tillvalsmodeller 
av kyl/frys. boende hos skb har inte 
annorlunda behov och önskemål än 
i samhället i övrigt. mot bakgrund av 
ovanstående föreslås att stämman 
beslutar att under 2010 tillåta tillval 
vid byte av kyl-/frysskåp.

styrelsens uppfattning i frågan är 
att det är rimligt att erbjuda tillval där 
det finns efterfrågan och intresse hos 
medlemmarna, varför tillvalsmöjlig-
heterna bör utökas till att gälla även 
denna typ av kyl/frys.  

styrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen.

45. om tillval av spis, alternativ 
med induktionshäll
av Anders Mattsson, hyresmedlem i 
Kärrtorp

motionären föreslår att stämman 
beslutar att ett alternativ med induk-
tionshäll ska läggas till vid tillval av 
spis. motionären framför att en induk-
tionshäll har flera fördelar, så som att 
dra mindre energi, att värma maten 
snabbare, att värmen kan ställas in mer 
exakt och att hällen svalnar direkt.

styrelsen konstaterar att spis med 
induktionshäll som tillval har i viss 
utsträckning efterfrågats under de 
senaste åren. principer hur tillval 
ska betalas finns idag liksom rutiner 
för hur kostnaden ska beräknas. 
styrelsen tycker att det är rimligt att 
tillgodose önskemålet i motionen 
avseende induktionshäll i de fall och 
vid den tidpunkt det är aktuellt med 
spisbyte.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
bifalla motionen.

46. om källsortering
av Hardy G Holmberg, fullmäktige-
suppleant och hyresmedlem i Maltet

motionären refererar till sin motion 
30 från 2009, i vilken det föreslås att 
skb, förutom allt som man sorterar 
idag, även ska sortera hård- och mjuk-
plast, cellplast, papp och papper samt 
textilier, kläder och skor. 

(motionen finns att läsa i motions-
häftet till 2009 års ordinarie före-
ningsstämma, samt på skbs hemsida 
under föreningsfrågor/förenings-
stämmor/ föreningsstämman 2009.) 

i årets motion ges ytterligare 
motiveringar till förslagen i 2009 års 
motion. vad gäller klädesinsamlingen 
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vill motionären att någon i företags-
ledningen och styrelsen sätter sig in 
i ärendet.

styrelsen hänvisar till sitt motions-
svar från förra året. i detta sades att 
skbs återvinningsrum är anpassade 
för hämtning av sorterat hushållsav-
fall (exklusive våtsopor) i sju fraktio-
ner. de återvinningsrum skb har idag 
medger inte ytterligare fraktioner, 
främst beroende på utrymmesbrist. 
de som vill sortera i ytterligare frak-
tioner har möjlighet att göra detta 
och själv lämna avfallet på material-
bolagens återvinningsstationer, som i 
regel finns i varje stadsdel.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse motionen besvarad med vad 
som här redovisats.

47. om budgetsamrådet
av kvartersrådet i Fårholmen-Duvhol-
men, Vårberg, genom Henrik Lind-
berg, fullmäktig samt Maria Waern 
och Lena Engström, hyresmedlemmar

motionärerna föreslår stämman att 
besluta att alla kvartersråd får en viss 
del av underhållsbudgeten tilldelad 
sig. exempelvis som en procentsats 
av inkomna hyresmedel för kvarteret. 
summan disponeras enligt en lång-
siktig plan som upprättas av kvarters-
rådet i samråd med förvaltningen. 
summan ska fonderas hos skb och 
delar ska kunna sparas till kommande 
år för större investeringar. givetvis 
så bygger detta på frivillighet från 
kvartersrådens sida. vidare föreslås 
att varje kvarter får egen tid med 
skbs administrativa personal för att 
behandla kvarterets budget.

styrelsen konstaterar att frågan 
om medlemsinflytande och dialog är 
viktig för en förening som skb. sty-
relsen anser att dagens budgetdialog 
är en bra form för inflytande och i allt 
väsentligt fungerar väl. skbs förvalt-
ningsavdelning diskuterar givetvis 
förbättringsåtgärder med respektive 
kvartersråd.

att som motionärerna föreslår 
avsätta pengar i förhållande till inkom-
na hyresintäkter skulle bland annat 
innebära att nya fastigheter med höga 
hyror och små underhållsbehov skulle 
erhålla stora underhållspengar och 
omvänt; äldre fastigheter med sanno-
likt relativt låga hyror och stora behov 
skulle få relativt små underhållsmedel. 
styrelsen menar att man med ett 
sådant förslag skulle gå miste om de 
möjligheter och den styrka en stor 
före ning med många fastigheter har, 
att som nu styra underhållsmedel dit 
de gör störst nytta.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
anse motionen besvarad med vad 
som här redovisats. 

48. om införande av avfallskvar-
nar i skbs bostadsbestånd
av Tommy Pettersson, hyresmedlem i 
Brunbäret

motionären föreslår att avfallskvar-
nar installeras i all nyproduktion så 
snabbt som möjligt, i fastigheter där 
större renoveringar planeras instal-
leras avfallskvarnar där det är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt försvarbart. 
i de fastigheter som sedan återstår 
bör möjligheterna för installation av 
avfallskvarnar utredas. 

styrelsen anför att i norra djur-
gårdsstaden kommer avfallskvarnar 
att installeras, eftersom det ingår som 
ett krav från staden för att få genom-
föra exploateringen. de erfarenheter 
som erhålls i samband med detta 
projekt kommer att vara vägledande 
för den fortsatta användningen av 
avfallskvarnar inom skb. det kan 
också bli aktuellt med att prova 
avfallskvarnar i det äldre beståndet 
för att få erfarenhet av tekniken och 
funktionen samt att kontrollera så att 
inga oacceptabla störningar uppstår 
hos närboende grannar. skb har för 
närvarande åtta servicebilar i verk-
samheten som drivs med biogas. om 
skb, genom att installera avfallskvar-
nar, kan bidra till att biogasproduk-
tionen förbättras så ska naturligtvis 
dessa installeras där så är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt försvarbart. 

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad med vad 
som här redovisats. 

49. om vindkraftsel för lägre ener-
gikostnader och bättre miljö
av Bertil Nyman, fullmäktig för köande 
medlemmar

motionären föreslår att skb ska 
utreda förutsättningarna för att köpa 
vindkraftsel till fastighetselen (det vill 
säga el för hissar, trapphusbelysning-
ar, fläktar, trapphus m m ) för minst 
10 procent av fastighetsbeståndet.

motionären anför som ett skäl 
är att många av skbs medlemmar 
har ett starkt miljöengagemang. 
ytterligare ett skäl är att stockholms 
stad skriver i sitt miljöprogram att 
upphandlad el bör uppfylla kraven 
för miljömärkning. motionären anser 
att det kan vara till fördel för skb vid 
markanvisningar, om vi också lever 
upp till detta.

styrelsen delar motionärens uppfatt-
ning och har i den nya miljöplanen ett 
mål som lyder ”utreda möjligheterna 
till egen vindkraft”.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att bifalla motionen.

50. om att reducera byggandet 
av Ove Seltmann, kömedlem 

motionären föreslår att skb minskar 
byggnation till 30–40 nya bostäder 
per år. förslaget motiveras bland 
annat utifrån frågeställningen om vi 
vill medverka till att stockholm blir 
större och dessutom betala för det i 
form av ökade hyror, medlemsavgif-
ter och fonderingar.  

styrelsen konstaterar att förenings-
stämman tidigare har behandlat 
liknande motioner med föreslag om 
att byggandet av nya lägenheter ska 
begränsas eller upphöra. vid samt-
liga tillfällen har föreningsstämman 
ansett det som angeläget att nypro-
duktionen av lägenheter fortsätter. 
att före ningen har över 82 000 med-
lemmar visar på ett starkt intresse 
för skbs boendeform och behovet 
av lägenheter. den framtida utbygg-
nadstakten bestäms av föreningens 
ekonomiska situation och hur pass 
attraktiva bostäder skb kan bygga. 
det bör i detta sammanhang upp-
märksammas att föreningsstadgarna 
anger att huvudsyftet med före-
ningen är att bereda sina medlemmar 
tillgång till lägenheter.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att avslå motionen.

51. om att bygga köksettor med 
hiss
av Ylva Löfstrand, kömedlem

motionären föreslår att skb spräng-
er in ”köksettor” på 35–40 kvm i alla 
nybyggen med hiss. dessa köksettor 
skulle kunna kompletteras med en 
hall, ett rymligt badrum, och ett litet 
sovrum. ettorna ska inte vara för 
familjebildning, utan ett alternativ för 
ensamstående. 

styrelsen anför att skb bygger ett 
antal smålägenheter i de nybygg-
nadsprojekt där det är möjligt. i bland 
annat maltet, marviken och agendan 
finns mindre lägenheter med snåla 
planlösningar och i glottran planeras 
för sådana. lägenheternas standard 
styrs av plan- och bygglagen med till-
hörande tillämpningsföreskrifter. skb 
som enskild byggherre kan inte från-
gå den minimistandard som föreskrif-

terna innehåller. dessa lägenheter 
är förhållandevis dyra att producera. 
lägenheterna ska vid hyressättningen 
dessutom bära sin andel av den 
gemensamma investeringen så som 
förråd, tvättstuga, kvarterslokal m m. 
styrelsen kommer även fortsättnings-
vis planera för att nybyggnadsprojek-
ten, där så är lämpligt, ska innehålla 
små lägenheter utformade på det vis 
som beskrivs ovan. 

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att anse motionen besvarad med vad 
som här redovisats. 

52. om de köandes sparande
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

motionären anser att bördan för 
införskaffande av bostäder förskjutits 
från de köande till de boende, genom 
att det nominella värdet på sparandet 
bibehållits. enligt motionären innebär 
detta att de boende betalar för både 
sin bostad och de köandes framtida 
bostäder. därför föreslår motionären 
att stämman beslutar att medlem-
mars månatliga sparande sätts så att 
efter 30 år 10 procent av byggna-
tionskostnaden för önskad lägenhet 
erlagts, samt att sparandet pågår 
åtminstone tills 10 procent av bygg-
nationskostnad för önskad lägenhet 
erlagts.

styrelsen konstaterar att motionä-
ren har skrivit en liknande motion till 
föreningsstämman 2009 och styrel-
sen hänvisade då till den pågående 
utredningen kring medlemmarnas 
framtida sparande och upplåtelsein-
satser. Utredningen redovisades och 
diskuterades på fullmäktigedagen i 
november 2009 och finns i sin helhet 
på föreningens hemsida. vid detta 
tillfälle kunde konstateras en bred 
uppslutning kring förslaget. Utred-
ningen ligger också till grund för det 
förslag till ändringar av skbs bospar- 
och insatssystem som kommer att 
behandlas på föreningsstämman 
2010. i förslaget föreslås en viss höj-
ning av bospargränsen.

enligt lagen om ekonomiska före-
ningar måste en förenings stadgar 
ange den insats som varje medlem 
ska erlägga. detta gäller i skbs fall 
även bospargränsen. eventuell juste-
ring av insatser och bospargräns kan 
ske först sedan föreningens stadgar 
ändrats. en sådan rörlig/successiv 
justering av bospargränsen som 
motionären föreslår är därför inte till-
låten. medlemmar som vill spara mer 
kan dock göra det genom frivilligt 
bosparande.
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styrelsen föreslår föreningsstämman 
att avslå motionen. 

53. om återgång till 2003 års hyra
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pementsbacken

motionären föreslår stämman att 
besluta att 2003 års hyresnivå åter-
ställs, att de extra uttaxeringarna, 
om 130,3 miljoner, för 2004–2009 
återgår till de boende samt att 2003 
års beslut om riktlinjer för hyressätt-
ningen upphävs.

Under åren 2003–2008 har skb 
visat ett överskott om 313,9 miljo-
ner kronor. samtliga hyreshöjningar 
kunde ha uteblivit och skb ändock 
gått med överskott. motionären häv-
dar vidare att höjningarna drabbat de 
boende och köande medlemmarna 
mycket olika. motionären menar att 
köande inte har fått vidkännas någon 
kostnadsökning sedan mitten på 
70-talet. de boende har fått många 
hyreshöjningar. de boende, med ofta 
långa kötider, får betala för dem med 
korta kötider. de med mycket sparade 
pengar tvingas ge sina pengar till dem 
som inte sparat. 

hyresutskottet anför att efter-
som årets motion är i det närmaste 
identisk med 2009 års motion nr 
50 – vilken stämman inte biföll – och 
hänvisar till det årets yttrande andra 
och tredje stycket: ”skb har allt sedan 
starten 1916 byggt och hyrt ut bostä-
der till sina medlemmar. förenings-
formen blev ett sätt för människor 
att gå samman för att gemensamt 
åstadkomma resultat som var och 
en annars inte hade kunnat uppnå. i 
detta har legat förhållningssättet att 
man hjälper varandra för ömsesidig 
nytta. den köande medlemmen 
bidrar hela tiden med en ekonomisk 
insats till föreningen, samtidigt som 
hyresmedlemmen på sikt bidrar till en 
bostad åt en köande medlem, som 
när han eller hon blivit hyresmedlem, 
i sin tur bidrar till att en ny köande 
medlem får en bostad osv.”

 hyresutskottet anser inte att 
demokratiskt tagna beslut av full-
mäktige ska rivas upp, det går inte att 
vrida klockan tillbaka.

om motionären anser att styrelsen 
och hyresutskottet bedriver olaglig 
verksamhet kan motionären göra en 
polisanmälan så att saken får utredas i 
annan ordning.

styrelsen fastslår att grunderna för 
beräkning av föreningens hyror åter-
finns i föreningens stadgar (§ 42). där 
sägs att de totala intäkterna inom skb 
ska bestämmas så att en långsiktigt 
god ekonomi för före ningen säker-

ställs. till ytterligare stöd för hyres-
sättningen finns föreningens riktlinjer 
för hyressättning som fastställdes av 
föreningsstämman 2009.

hyreshöjningarna uppstår genom 
ökade kostnader för driften av skbs 
hus, till exempel värme, vatten m m. 
hyreshöjningarna som har gjorts 
sedan 2003 har varit små och har 
totalt sett legat under allmännyt-
tans hyreshöjningar. 2006 höjdes 
inte hyrorna och 2010 har inte heller 
bostadshyrorna höjts. de hyreshöj-
ningar som gjorts andra år har i enlig-
het med föreningens stadgar skett 
efter samråd mellan hyresutskottet 
och styrelsen. att göra återbetalning-
ar av tidigare beslutade hyreshöjning-
ar är inte förenligt med en långsiktigt 
god ekonomi för föreningen.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att avslå motionen.

 

54. om möjlighet till e-faktura
av Hans Söderlundh, fullmäktig för 
Stångkusken och Lena Söderlundh, 
hyresmedlem i Solsången

motionärerna yrkar att skb snarast 
inför e-faktura som ett alternativt sätt 
att betala räkningar, utöver de idag 
existerande betalningsrutinerna, det 
vill säga via plusgiro eller autogiro. 

motionärerna anför att fördelarna 
med e-faktura är att det generellt sett 
är bekvämare och minskar risken för 
missade förfallodagar jämfört med 
pappersfakturor. det blir lägre kostna-
der med e-faktura och framför allt är 
det ett mer miljövänligt alternativ, då 
transporter och pappersanvändning 
minskar. ytterligare en fördel är att 
betalning via e-faktura alltid är möjlig 
bara man har tillgång till internetban-
ken, vilket kan vara praktiskt under 
semestertider.

styrelsen konstaterar att användan-
det av internetbanker och e-faktura 
vid betalningar ökar successivt i 
samhället. antalet förfrågningar från 
skb-medlemmarna om möjlighet till 
e-faktura ökar också. styrelsen ser 
positivt på att föreningen kan erbjuda 
e-faktura i framtiden. styrelsen kom-
mer därför att låta utreda frågan 
med inriktning att införa möjlighet 
till e-faktura så snart det är praktiskt 
möjligt.

styrelsen föreslår föreningsstämman 
att bifalla motionen.

55. om för mycket personal
av Mikael Möller, hyresmedlem i Kam-
pemensbacken

motionären menar att skbs per-
sonalkostnaderna om totalt 110 
miljoner under budgetåret 2007 
för central administration och med-
lemskostnader, fastighetsskötsel, 
reparationer och lokal administration 
är för höga, speciellt eftersom de 
används som en av motiveringarna 
för hyreshöjningarna. motionären 
anser att knappt 80 personer är fullt 
tillräckligt för att sköta organisationen 
skb. motionären jämför med de pri-
vata bolagen akelius fastigheter ab 
och Wallenstam, och hävdar att SKB 
inte på långa vägar är så (kostnads)
effektivt som dessa. motionären 
hemställer därför att fullmäktige 
ger en, från revisionsfirman ernst & 
young ab, oberoende och välrenom-
merad revisionsfirma i uppdrag, att 
göra en opartisk utredning över skbs 
kostnader.

styrelsen konstaterar att motionären 
inlämnade en till stora delar likalydan-
de motion 2009. föreningsstämman 
beslutade då att avslå motionen.

personalkostnaderna 2008 (löner, 
ersättningar, sociala kostnader och 
pensioner) uppgick enligt skbs årsre-
dovisning not 7 till 56,7 mkr. denna 
summa avser samtliga som erhållit 
skattepliktig ersättning från skb, 
det vill säga ordinarie personal, som-
maranställda och förtroendevalda, 
samt sociala kostnader. motionären 
hänvisar till en siffra som avser löner, 
ersättningar, sociala avgifter samt 

material för reparationer och skötsel, 
förbrukningsinventarier, it-kostnader, 
m m år 2007.

styrelsen anser att skb har en väl 
anpassad personalvolym (se även 
styrelsens utlåtande över motion 
32). ett av skbs långsiktiga mål är att 
kostnaderna för drift, underhåll och 
administration ska understiga sabo-
snittet i regionen. skb gör därför 
årligen en jämförelse med sabo-
företagen i stockholms län och sve-
rige samt Wallenstam AB, HEBA, med 
flera, vilka i respektive årsredovisning 
återger uppgifter om drift, underhåll 
och administration. skbs kostnader är 
lägre än flertalet av ovanstående före-
tags motsvarande kostnader. löpande 
sker en granskning och uppföljning av 
kostnadssituationen inom förening-
ens olika verksamhetsområden.

skbs driftkostnader 2008 är 191 
mkr. den summa – 230 mkr – som 
motionären redovisar torde avse drift-
nettot (det vill säga intäkterna minus 
fastighetskostnader). styrelsen lämnar 
därför motionärens jämförelse skb – 
Wallenstam AB utan kommentar.

enligt revisorslagen ska en auk-
toriserad revisor utföra sina revi-
sionsuppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv. 
skbs revisionsbolag ernst & young 
ab är ett auktoriserat revisionsbolag. 
styrelsen anser i nuläget att det inte 
finns anledning att göra en ”opartisk 
utredning över skbs kostnader”.

styrelsen föreslår fullmäktige att 
med hänvisning till ovanstående avslå 
motionen.

varje skb-medlem har 
rätt att, i form av en motion, 
lämna förslag till den årliga 
föreningsstämman. motio-
nerna ska vara skb tillhanda 
senast den 31 januari.

motionerna och styrelsens 
utlåtande över varje motion 
diskuteras på de ordinarie 
medlemsmötena. beslut 
fattas av fullmäktige på 
före ningsstämman, som i år 
hålls den 27 maj.

motionären har rätt att vara 
med på medlemsmötena 
och presentera sin motion. 
motionären har även rätt att 
delta på föreningsstämman 
angående sin motion men 
har inte förslagsrätt där och 
givetvis inte heller någon 
rösträtt. 
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boendes oRdInARIe  
medLemsmöten
den 14 april 2010 är första dagen för 
vårens medlemsmöten. fram till och 
med den 3 maj kommer cirka 45 möten 
att hållas i skbs kvarter. i år skall förvalt-
ningsenheterna i det södra distriktet, 
söder om slussen, välja fullmäktige och 
suppleanter för en mandattid på två år.

Årsredovisningar och motionshäften 
kommer att distribueras till mötesloka-
lerna i kvarteren så fort de har kommit 
från tryckeriet i början av april. de finns 
också på skbs hemsida från samma 
datum.

kallelserna till mötena för de medlem-
mar som bor hos skb kommer att anslås 
i portarna till fastigheterna senast 14 
dagar före mötet. 

köAnde medLemmARs  
oRdInARIe medLemsmöte
torsdagen den 6 maj 2010 hålls det 
ordinarie medlemsmötet för köande 
medlemmar. möteslokal är lyran konfe-
rens polstjärnan, sveavägen 77. kallelse 
med dagordning finns på nästa sida. 
förfriskningar serveras från kl 17.30. 
mötet börjar kl 18.00. 

fyLLnAdsvAL fullmäktige för de 
köande medlemmarna är valda för tiden 
fram till och med 2011 års förenings-
stämma. därför ska inga ordinarie val 
hållas vid de köande medlemmarnas 
medlemsmöte i år. däremot är det aktu-
ellt med fyllnadsval för vakanser som 
har uppstått i gruppen. de som väljs 
genom fyllnadsval får samma mandattid 
som dem de ersätter, det vill säga fram 
till och med 2011 års föreningsstämma.

mångA motIoneR Även detta år 
har många motioner lämnats in till för-
eningsstämman. vid de ordinarie med-
lemsmötena har medlemmarna möjlig-
het att diskutera och lämna synpunkter 
på motionerna. de uppfattningar som 
kommer till uttryck i debatterna på 
medlemsmötena blir ett viktigt underlag 
för den kommande behandlingen vid 
föreningsstämman.  

gå På mötet att delta i det ordinarie 
medlemsmötet är ett bra sätt för med-
lemmarna att hålla sig underrättade och 
informerade om vad som är på gång i 
föreningen. man träffar andra medlem-
mar, liksom föreningens förtroende-
valda och anställda och kan ställa frågor 
och delta i diskussionerna.

våRens medLemsmöten

tAg med medLemsbevIs
vid ordinarie medlemsmöte har varje medlem, som kan styrka sitt medlemskap, 
en röst. föräldrar har rätt att företräda sina omyndiga barn som är medlemmar. 
därutöver kan rösträtt genom ombud utövas endast av make, sambo eller av barn 
som uppnått myndig ålder. ombud ska kunna visa skriftlig fullmakt från medlem-
men.

har du frågor i samband med medlemsmötet? hör av dig till carina challis,  
tel 08-704 61 18, fax 08-704 60 66 eller e-post carina.challis@skb.org.

SKB-medlemmar!
Nu har vi specialpriser för er

Markiser:
• balkongmarkiser
• fönstermarkiser
• terrassmarkiser
• korgmarkiser
Stort färgval!

10–20% rabatt

Persienner
• mellanglaspersienner
• frihängande persienner
• träpersienner
• mörkläggningsgardiner
• rullgardiner  

10–20% rabatt

Vi har de flesta solskydd som 
förekommer på marknaden.

EgEN TillVErKNiNg!

• MarKiSEr
• PErSiENNEr
• rullgallEr

Ellen Keys gata 59, 129 52 Hägersten 
Telefon: 08-603 11 00

Fax: 08-603 11 50

LokALeR
vasastaden. Upplandsgatan 95, 7 kvm kontor.
farsta. östmarksgatan 31, 248 kvm kontor-lager.
årsta. erkenskroken 14, 48 kvm kontor.
kontakta kenneth Jansson på skbs kontor, telefon 08-704 61 11, fax 704 60 66 
eller e-post kenneth.jansson@skb.org.

bILPLAtseR
för medlemmar, som hyr bilplats i en fas tighet där man själv inte bor, tillkommer 
moms med 25 procent.
farsta. östmarksgatan, månadshyra 200 kr (uteplats), 300 kr (med el).
bredäng. lilla sällskapets väg, månadshyra 200 kr (uteplats).
vårberg. duvholmsgränd, månadshyra 150 kr (uteplats).
Lilla essingen. primusgatan, månadshyra 1 300 kr (garage).
hör av dig till uthyrningsenheten, telefon 704 60 00, fax 704 60 66 eller  
e-post uthyrningen@skb.org.

Att hyRA



torsdagen den 6 maj 2010 kl. 18.00
obs! Lokal: Lyran konferens Polstjärnan, 
sveavägen 77. t-bana: station odenplan, 
uppgång odenplan eller station Rådmans-
gatan, uppgång handelshögskolan. förfrisk-
ningar serveras från kl.17.30

dAgoRdnIng
1. val av ordförande
2. val av protokollförare
3.  val av en person att jämte ordföranden 

justera protokollet
4.  fråga om kallelse till mötet skett i behörig 

ordning
5. fastställande av dagordning
6.  fyllnadsval av fullmäktige och supplean-

ter till föreningsstämman intill dess 2011 
års ordinarie föreningsstämma har hållits

7. genomgång av årsredovisningen
8.  styrelsens förslag till ändring av skbs 

bospar- och insatssystem, samt övriga 
stadgeförändringar

9. genomgång av motioner
 1.  Föreningens ändamålsparagraf.  

§2 ”Kunna bygga”
 2.   Föreningens ändamålsparagraf.  

§2. ”Billigaste boendet”
 3.   Votering vid val av styrelseledamot
 4.   Personrösta på Ove Seltmann i riks-

dagsvalet
 5.   Arbetsordning vid stämman
 6.   Nej till begränsningar i motionsrätten
 7.   Demokrati – vad är det?
 8.   Material från föreningsstämmorna på 

hemsidan

 9.   Förslagsrätt för motionär vid före-
ningsstämman

 10.  Motioner från kvartersråd
 11.  Tydligare regler om medlemsmöten
 12.   Utredning om ägarlägenheter
 13.    Angående den kooperativa hyres-

rätten
 14   Egna hem på höjden. Den nya lagen 

om tredimensionell fastighetsindel-
ning

 15.   Egna hem på höjden. Den nya lagen 
om tredimensionell fastighetsindel-
ning 

 16.   Egna hem på höjden 
 17.    Egna hem på höjden
 18.   Ett svar på hyresutskottets artikel i  

Vi i SKB oktober 2007
 19.   Ett svar på hyresutskottets artikel i  

Vi i SKB oktober 2007 
 20.   Anpassa SKBs ursprungliga målsätt-

ning till dagens samhälle
 21.   Anpassa SKBs ursprungliga målsätt-

ning till dagens samhälle
 22.   Samarbete med andra kooperativa 

hyresrättsföreningar 
 23.   Angående kollektivhusidén 
 24.   Diskussionsforum 
 25   Redovisning av kötider
 26.   Regler för externbyten
 27.   Säkerhet vid inloggning på SKBs hem-

sida
 28.   Hälsofrämjande rabatter på SKB-Plus
 29.   Om arkitekter
 30.   Insatser vid flytt till mindre lägenhet
 31.   Kostnader vid nyanställning

 32.   Fastighetsskötarnas arbetsuppgifter
 33.   Städning
 34.   Plombering av bredband
 35.   Installation av bredband i befintlig 

bebyggelse
 36.   Installation av bredband i befintlig 

bebyggelse
 37.   Installation av bredband i befintlig 

bebyggelse
 38.   Installation av bredband i befintlig 

bebyggelse
 39.  Installation av speciella bredbandsled-

ningar i befintlig bebyggelse
 40.   Installation av speciella bredbandsled-

ningar i befintlig bebyggelse
 41.   Installation av ny teknik ska vara leve-

rantörsoberoende 
 42.   Installation av ny teknik ska vara leve-

rantörsoberoende
 43.  Bredbandsutbyggnad
 44.  Tillval av kyl och frys
 45.   Tillval av spis med induktionshäll 
 46.  Källsortering
 47.   Budgetsamrådet/-dialogen
 48.  Avfallskvarnar
 49.  Om vindkraftsel för lägre energikost-

nader och bättre miljö
 50.   Reducera byggandet
 51.   Om att bygga köksettor med hiss
 52.   De köandes sparande
 53.   Återgång till 2003 års hyra
 54.   Om möjlighet till E-fakturor
 55.   För mycket personal
10. övriga frågor

kALLeLse tILL 2010 åRs oRdInARIe  
medLemsmöte med köAnde medLemmAR

   kALendARIum 2010

ordinarie medlemsmöten .........................................14 april – 6 maj

kvartersrådens budgetäskanden för 
planerat underhåll ska vara inlämnade senast .....................30 april

föreningsstämma .....................................................................27 maj

eventuell extra föreningsstämma ......................... prel 2 september

budgetmöten kvartersråden 
och skbs förvaltning ..... mitten av september – mitten av oktober

introduktionsmöte för nya förtroendevalda .............21 september 

föreningsskolan (cirkel) .......................28 september – 9 november

nästa nr av vi i skb kommer ut ............................. slutet av oktober

sista dag för inbetalning av bosparande ........................31 oktober

informationskväll för medlemmarna ..........................23 november

informationsdag för fullmäktige  ................................27 november

föreläsningskväll ............................................................. 2 december


