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ästa uppslag – där vi skriver
om att vår årsredovisning för
förra året nästan tilldelades
Svenska Publishingpriset – innehåller
precis 383 ord. Så blev det dock inte av
en slump, utan först efter ett par omformuleringar nådde vi målet; 383 ord.
Den första riktiga årsredovisningen i
bostadsrättsföreningen Solhjulet undertecknades av styrelsen den 19 april
1967 – faktiskt så sent som dagen innan årsmötet den 20 april – och i den
kan man läsa om föreningens verk-

samhet under 1966. Det var då en berättelse om det första året med en »riktig styrelse«.
Under byggtiden dessförinnan fanns
det en interimsstyrelse som bestod av
farbröder – det var bara män – utsedda
av Sollentuna kommun. Första kvinnan i styrelsen valdes in som suppleant
1971, och blev sedan ordinarie ledamot
1973 – och hon stod ut i ett år.
Genusdebatten här i bostadsrättsföreningen Solhjulet torde dock numera
vara ett avslutat kapitel. Den årsredo-

visning som Du just nu läser i, är undertecknad av en majoritet kvinnor –
och så har det nu varit fem år i rad.
Som vanligt är vår berättelse om
verksamheten under året som gått
uppdelad i två delar. Dels en informell
berättelse (den Du nu läser i) om sådant som vi tycker är viktigt och intressant och dels en formell årsredovisning med en massa tråkiga och svårbegripliga siffror.
Årsredovisningen för 1966 bestod av
en del och innehöll totalt 383 ord.
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Vi i bostadsrättsföreningen Solhjulet börjar faktiskt få viss vana; vana på prisutdelningsgalor. På nästa sida finns några de
priser och utmärkelser som föreningen fått
de senaste åren (fler finns på sidan 28).

otograﬁet på vänstra sidan är
taget i aulan på Kungliga Musikaliska akademin sent på eftermiddagen den 6 oktober 2014. Det
skall väl ärligt erkännas att det ﬁnns
vissa tekniska brister – fotot är taget
med en mobiltelefon och fotografen
har precis hällt i sig en skvätt bjudchampagne – men med lite god vilja
ser man att det är något som visas på
en bioduk och att det står ett spöke
längst till höger.
Spöket är Alexandra Pascalidou och
hon leder prisgalan för Svenska Publishingpriset. Framför henne i aulan trängs
ett par hundra personer från Sveriges ledande reklambyråer.
Tittar man riktigt noga på de fem
föremålen på bioduken så ser man i
undre raden en röd kvadrat. Det är faktiskt
bostadsrättsföreningen Solhjulets årsredovisning för år 2013. De andra rutorna är
framsidorna på årsredovisningarna
från Exportkreditnämnden, Andra AP-
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fonden, Uppsala Universitet, Lunds
Universitet och Säkerhetspolisen
(SÄPO).
Det här är tredje gången som bostadsrättsföreningen är ﬁnalnominerad till Svenska Publishingpriset. Första gången var för årsredovisningen
2006. Andra gången var för årsredovisningen 2008, då vi också vann tävlingen. Och nu fanns vi alltså med en tredje gång och det med årsredovisningen
för 2013.
»Finalnominerad« betyder att en jury
väljer ut bästa fem i ett antal kategorier – och att juryn sedan bland dessa
fem utser en vinnare. Vem av de fem
som vinner avslöjas på prisgalan – och
det är naturligtvis otroligt spännande
att sitta där bland reklambyråmänniskorna och vänta på besked.
Nu vann vi inte i år – vilket kanske i
sig inte är så konstig eftersom det här
ju är en tävling för reklambyråer. Men
vi har fått reda på att juryn satte oss på

en tredje plats; bara tre ynkliga poäng
från vinnaren. Det som bedöms är
nämligen »hela den tävlande produkten – inte bara designen«, men internt
sätter juryn betyg på varje ﬁnalist i
fyra kategorier. Vår årsredovisning bedömdes som den allra bästa vad gäller
»visuellt innehåll« där betyget också
blev 10 av 10 möjliga.
Det ska kanske nämnas att bostadsrättsföreningen Solhjulet är den enda
bostadsrättsföreningen i Sverige som
alls ﬁnns, eller har funnits, med i de
här sammanhangen. Vi är också det
enda »fastighetsföretaget« som någonsin vunnit, och det är inte heller så
värst många organisationer som varit
ﬁnalnominerade tre gånger.
Bostadsrättsföreningen Solhjulets
årsredovisning förra året höll alltså
samma nivå och kvalitet som »Säkerhetspolisens« (ett poäng mer än vi)
samt »Exportkreditnämndens« (tre
poäng mer än vi). ¶

5

...ur finalnomineringen:
»Bostadsrättsföreningen Solhjulet
består av ett 20-tal, tidstypiska
flerbostadshus från början av
1960-talet. Dessa byggnader representerar ett mycket vanligt förekommande husbestånd i Sverige. Men i motsats till de flesta
andra förvaltare har bostadsrättsföreningen Solhjulet sedan ett 10tal år följt byggnadsvårdens principer i sin förvaltning.«

...för »ett föredömligt kulturhistoriskt inriktat
förvaltande av föreningens byggnadsbestånd«

...Sofia-Priset 2009 för »föreningens
byggnadsvård och informationsinsatser,
som även tar in kulturhistorien i närområdet«.

Först svaret på den mest intressanta frågan:

HUR RIK ÄR DU?

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET
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Föreningen har ett nära samarbete
med fastighetsmäklarna på
Fastighetsbyrån sedan över 10 år. Inte sällan bjuder de föreningen på annonsplats
som vi annars aldrig kunnat köpa.

år tar vi det mest spännande
först. Under de senaste åren har
bostadsrättsföreningen Solhjulets årsredovisningar avslutats med
en genomgång av prisutvecklingen på
lägenheterna i föreningen. Kortfattat
kan man kanske säga att den delen av
årsredovisningen gett svar på den allra mest intressanta frågan; Hur rik är
jag?
Några av oss har bläddrat fram till
den delen direkt – för andra har den
blivit en slags belöning för att man orkat sig igenom styrelsens ordrika utgjutelser om underhållsplaner, graddagar och megawattimmar.
Lägenhetspriserna under det senaste året, 2014, har dock varit så anmärkningsvärda att vi valt att börja
med dem. Alla tidigare rekord har slagits; för första gången i föreningens
historia har det under samma år noterats nya rekordpriser för ettor, tvåor,
treor, fyror och femmor, men också
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för bostadsrättsgaragen. En lägenhet
har sålts för 2,8 miljoner, vilket är det
högsta lägenhetspriset någonsin i
föreningen – men också det högsta
någonsin i Edsberg. Till detta kommer
att samtliga lägenheter som såldes under 2014 – och det är första året någonsin som det inträffar – såldes för
en miljon kronor eller mer. Och så
sattes ett nytt rekord när en lägenhet
såldes för motsvarande 46.032 kronor
per kvadratmeter.
Låt vara att det senare rekordet bara
höll sig några månader. Under februari 2015 sattes ett nytt rekord i den här
kategorin, när en av de nybyggda lägenheterna såldes av föreningen för
48.621 kronor per kvadrat. I samband
med detta rekord uppmärksammade
föreningen, i en annons tillsammans
med FASTIGHETSBYRÅN som sålde föreningens nya lägenheter, det faktum
att prisrekordet för 1976 – det högsta
pris som då betalats för en lägenhet –

var 48.500 kronor. På knappt 40 år har
lägenhetspriserna hos oss gått från rekordhöga 48.500 för en lägenhet, till
rekordhöga 48.621 kronor för en kvadratmeter lägenhet.
Efter annonsen har vi insett att vi på
intet sätt är ensamma om vårt som vi
trodde, särartade intresse för historisk
prisstatistik. Många – boende i föreningen, tidigare boende i föreningen
och boende i andra bostadsrättsföreningar i Sollentuna – har kontaktat oss
med frågor om prisutveckligen i föreningen. Bostadsrättsföreningen
Solhjulet är också en av de få föreningar som har komplett prisstatistik
från början av 1960-talet fram till i
dag; också en av de få där det årligen
sker så många överlåtelser att statistiken blir pålitlig (under de senaste
snart 50 åren har Solhjulet svarat för
drygt en femtedel av alla bostadsrättsaffärer i Sollentuna kommun). Så därför börjar vi från början:

9

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

Den planekonomiska perioden
(1963-1968)



Nu är det svårt att se, men mitt i det
röda strecket steg priserna med 170
procent på inte ens 12 månader. Detta
när priserna på bostadsätter släpptes
fria i början av 1969.

Husen i bostadsrättsföreningen
Solhjulet byggs i början på 60-talet.
Inflyttning sker i ett par etapper under 1962 och 1963 och då betalar man
ungefär 60 kronor per kvadratmeter
för att få köpa sin lägenhet. En trea
på 70 kvadratmeter kostar således
precis över 4.000 kronor. Men bostadsrätter är på den här tiden inte
riktigt vad de är idag. De förmedlas
genom den kommunala bostadsförmedlingen – där man lydigt står i kö
– och de får absolut inte säljas hur
som helst.
1942 tillkom nämligen »lagen om
kontroll av upplåtelse och överlåtelse
av bostadsrätt« – allmänt kallad »kontrollagen«. Den lagen gällde därefter
fram till den sista december 1968 och
reglerade mycket noggrant vilka priser man fick sälja bostadsrätter för.
Under föreningens första fem år vakar
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alltså kontrollagen, och i förlängningen Polisen, över alla överlåtelser.
Principen var att en bostadsrätt inte
ﬁck säljas för mer än grundavgiften –
det som lägenheten köptes för när den
var ny – plus de amorteringar som
gjorts på föreningens lån. Hade man
vidtagit »standardförbättringar« så ﬁck
man faktiskt ta betalt också för dessa. I
december 1968 under priskontrollagens sista dagar har den trerumslägenhet som fem år tidigare kostade strax
över 4.000 kronor stigit med lite över
3.000 kronor (vilket alltså motsvarar lägenhetens andel av föreningens amoreringar under de första fem åren).
Den 20 december 1968 säljs till exempel en trea på Kaplansbacken för 7.496
kronor, men då ingår en torkhiss för
40 kronor, persienner för 105 kronor
samt ett extra vägguttag i köket för ytterligare 80 kronor.
Det säger sig själv att ett sådant här
system bjuder till skurkstreck. Och vid

sidan om det kontrollerade priset betalades pengar under bordet. Så egentligen är prisstatistiken fram till 1968
ganska meningslös.

Ett skutt och så den tråkiga perioden
(1969) & (1970-1975)
Så den första januari 1969 avskaffas
»kontrollagen« och föreningens lägenheter blir offer för den fria marknadens krafter. Priserna stiger naturligtvis mycket kraftigt mellan de sista månaderna 1968 och de första 1970. Genomsnittspriserna stiger med hela 167
procent – från 100 kronor per kvadratmeter under slutet av 1968 till 267 kronor under de första månaderna 1970.
Det är självfallet också den högsta prisstegringen i procent räknat under ett
år i föreningens historia.
70-talet i Sverige är en period av svår
ekonomisk kris. Inﬂationen är hög vilket betyder att pengarna hela tiden
blir mindre värda. En svensk hundra-
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Första inflyttning i det allra första
huset som blev klart 1962. Det var i
huset på Ribbingsväg 8 och 10 och flyttbilarna kom från hela landet.

lapp som stoppas i madrassen i januari
1970 är bara värd 45 kronor i december
1979. Köpkraften har då mer än halverats. (Inﬂation är det fenomen som gör
att till exempel en »femöres-kola« i dag
kostar närmare en krona.) Omvänt betyder det att priset på en sak – till exempel en lägenhet i bostadsrättsföreningen Solhjulet – måste stiga med 120 procent under 70-talet bara för att behålla
sitt värde. Det kommer dock att visa sig
att det är långt mycket bättre att äga en
bostadsrätt än att ha pengarna i madrassen. Men ända fram till 1977 var det
faktiskt osäkert om så skulle bli fallet.
Under de första åren på 70-talet
sjönk priserna på lägenheterna i föreningen. Det både i nominella – man
räknar bara kronor och tar ingen hänsyn till vad de är värda – och i reella tal
– när man tar hänsyn till inﬂationen,
det vill säga vad en krona är värd. Under 1972 sjunker priserna om man räknar med inﬂationen med 10 procent,
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under 1973 med 16 procent och under
1974 med ytterligare 20 procent. Under
de sista fyra månaderna (tertialet) 1974
sjunker genomsnittspriset per kvadratmeter ner till 241 kronor, och en trerumslägenhet kostar då ungefär 17.000
kronor.

Den första roliga perioden
(1976-1980)
Det ekonomiska eländet fortsätter
även under andra halvan av 70-talet.
Det ser nästan ofattbart illa ut när man
läser om krisen idag 30 år senare. En
omfattande »industrikris« följde ett par
år efter oljekrisen.
Det blir dock billigare för en privatperson att låna pengar. Om man tycker
att dagens negativa ränta är något anmärkningsvärt så kan det vara en god
idé att titta tillbaka på den här tiden.
För hur det än är så måste man betala
viss – om än kanske låg – ränta på bostadslånet. Men under en lång period

så ﬁck man faktiskt betalt för att låna.
1970 tjänar man lite över 3 procent,
1975 över 5,5 procent och 1980 närmare 8 procent. Det här beror dels på den
kraftiga inﬂationen – lånar man 100
kronor i början av 1970 behöver man
bara betala tillbaka 45 kronor (köpkraft) i slutet av 1979 – men också på
att man får dra av sina räntor i deklarationen till mycket större del än idag.
Det är med andra ord mer än gratis att
låna.
Den 17 november 1976 meddelar tidningen Norrort att 5.215 personer söker bostad i Sollentuna. Det ﬁnns enligt bostadsförmedlingen »inte en enda
ledig lägenhet« i Sollentuna.
Ökad efterfrågan driver normalt upp
priserna. Är det ont om hyresrätter –
det som också kallas bostadskö – så söker sig folk mot bostadsrätter. När
många är intresserade av att köpa leder
budgivning till stigande priser. Det genomsnittliga priset på en kvadratmeter

13

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET



Stigande priser under en lång period,
men det var först i mitten 1970-talet
som lägenhetspriserna steg mer än inflationen. 1990 stod de som allra högst, precis före fastighetskrisen.

bostadsrätt här i föreningen, fortfarande med hänsyn tagen till inﬂationen
steg med 19 % under 1976, 55 % under
1977, 19 % under 1978, 13 % under 1979
samt slutligen 16 % under 1980. Bortser
man från inﬂationen så är prisstegringen än brantare, 29 % under 1976, sedan
66 %, 29 %, 20 % och så slutligen under
år 1980, 30 procent till.
Mycket procent hit och dit blir det –
men man kan enkelt sammanfatta det
hela så här; i början av 1976 kostar en
genomsnittlig kvadratmeter 330 kronor
och i slutet av 1980 kostar samma kvadratmeter 1.327 kronor. En trerumslägenhet har då på fem år stigit nästan
precis fyra gånger i pris, från ungefär
23.000 kronor till 93.000 kronor. Den
här femåriga prisuppgången är – även
med beaktande av den som kommer i
slutet av 80-talet och slutet av 90-talet –
den kraftigaste i föreningens historia.
I mars 1978 säljs en lägenhet för
103.000 kronor och det blir första lä-
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genheten i föreningen över 100.000
kronor. Det handlar då om en fyra i ett
av låghusen ut mot Danderydsvägen.
Den blir inte ensam för under 1978
säljs ytterligare 2 lägenheter för
100.000, i båda fallen handlar det om
fyror. I februari året därefter köper någon en femrumslägenhet för hela
175.000 kronor. Först i augusti 1980
säljs en trea över den magiska gränsen
på 100.000 kronor.

Den andra roliga perioden
(1981-1990)
Under de första åren på 80-talet är den
svenska ekonomin fortsatt svag. Statsskulden stiger snabbt och inﬂationen
galopperar. 1981 stiger bostadsrättspriserna här i föreningen med någon procent. Men till detta kommer att inﬂationen käkar upp 12 procent och i reellt värde faller lägenheterna då sammanräknat med 11 procent. Detta verkar dock bara vara en tillfällig darr-

ning för 1982 stiger priserna snabbt
med över 22 procent och även när man
räknat bort inﬂationen så blir det en
»verklig« prisuppgång på 13 procent.
1983 upp med 15 procent men bara 6 %
när inﬂationen har fått sitt. Därefter
följer ett mellanår där priserna, med
hänsyn tagen till inﬂationen, backar
någon procent. Trots måttliga prisökningar så säljs 72 av totalt 83 lägenheter under år 1984 för över 100.000 kronor. En fyra och en femma säljs också
under året för en kvarts miljon
(250.000) styck och genomsnittspriset
hamnar på 1.940 kronor per kvadratmeter.
Så 1985 börjar »det glada 80-talet« –
vilket säkert till en stor del beror på
att den svenska kreditmarknaden avregleras. Tidigare har det funnits strikta regler också kring bankernas utlåning till privatpersoner – lånen har,
om man så vill, varit »ransonerade«.
Och nu börjar en lustiger dans där i
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När ett prisrekord slås, så att den dyraste lägenheten någonsin säljs, är
det nästan alltid i något av de här tre husen efter Ribbings väg. I husen finns flera
stora femrummare.

första hand aktier och fastigheter, men
också till exempel konst belånas vildsint.
Mellan 1985 och 1989 stiger genomsnittspriset på svensk konst med 400
procent, men redan 1991 har de fallit
tillbaka till lite under 1985 års nivå.
Prisutvecklingen på bostadsrätter här i
föreningen är inte riktigt lika fantastisk – det känns kanske som ett dåligt
valt ord – som den på Carl Larssons
akvareller. Men även bostadsrättspriserna stiger duktigt. Under 1985 stiger
de med 7 procent utöver inﬂationen,
1986 med 42 procent, 1987 med 56 procent, 1988 med 8 procent och slutligen
1989 med 2 procent. Räknar man inte
med inﬂationen så handlar det om en
uppgång med 14 % under 1985, sedan
46 %, 60 %, 14 % och så slutligen 1989
ytterligare 8 procent. På fem år mer än
fördubblas priserna.
1987 blir första året med överlåtelser
på en halv miljon kronor eller mer.
Först över det beloppet går två stycken
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fyror i oktober, 520.000 respektive
525.000 kronor. I december säljs en
femma för 625.000 kronor. Just den lägenheten köptes i juni 1979 för 100.000
och var då lägenhet nummer fyra i
föreningens historia som gick för
hundratusen kronor eller mer. Åtta år
och 525.000 kronor i vinst – och hade
man haft pengarna i kudden istället,
hade nästan hälften av köpkraften försvunnit genom inﬂationen. När så 1989
är slut kan konstateras att det genomsnittliga överlåtelsepriset det året hamnade på 6.469 kronor per kvadratmeter. En trea kostar således nu i genomsnitt något över 450.000 kronor.
Under de första fyra månaderna
1990 steg genomsnittspriset per kvadratmeter upp till över 6.729 kronor.
Men det är ett kortlivat rekord, redan
under hösten sjunker priserna med
nästan 10 procent och hela 1990 hamnar till slut på 6.439 kronor per kvadratmeter. Det är en liten prisnedgång

jämfört med året innan och inﬂationen på hela 10,5 procent hjälper till att
sänka priserna ytterligare.

Den katastrofala perioden
(1991-1996)
I april 1991 sätts så det slutliga rekordet i föreningen under den här makalösa perioden med ständiga toppnoteringar. En femma säljs för fantastiska
695.000 kronor. 20 år tidigare såldes en
likadan lägenhet, vägg i vägg, för
39.000 kronor (vilket också var det
årets högsta pris). Rekordet våren 1991
kommer egentligen lite i senaste laget
för redan under 1990 havererade Sveriges ekonomi igen.
Den svenska ekonomin beskrivs under den här tiden som »överhettad« –
bankerna hade lånat ut en massa pengar kors och tvärs, inﬂationen skenade
åter igen (1990 och 1991 låg den ånyo
kring 10 procent per år mot knappa 5
under de sista åren på 80-talet). Samti-
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Priserna sjönk mycket snabbt och i
långa perioder var det i praktiken
omöjligt att sälja lägenheterna. För
många som var tvungna att sälja blev förlusterna stora, inte sällan över 50 procent.

digt genomförs en skattereform som
gör att en mindre del av räntan kan
dras av vilket gör att investeringar med
lånade pengar blir mindre attraktiva.
I augusti 1990 fylls tidningarnas ekonomisidor med rapporter om krisen i
ﬁnansbolaget Nyckeln. Nyckeln har lånat ut gigantiska belopp till investeringar i fastigheter och konst. Nyckeln
hade i sin tur lånat dessa pengar av
svenska banker med aktier i fastighetsbolag som säkerhet. Från nyåret 1990
faller fastighetspriserna med 50 procent på två år och bankernas kreditförluster blir enorma. Svenska staten öppnar en »bankakut« för att rädda de banker som »råkat« mest illa ut. I Nordbanken pumpar staten desperat in 65 miljarder kronor för att förhindra en
ännu större ekonomisk katastrof.
Det som Sverige nu upplever kvaliﬁcerar sig faktiskt som en äkta ekonomisk depression. Det tog helt enkelt
tvärstopp. I bostadsrättsföreningen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Solhjulet säljs varje år någonstans mellan 60 och 70 lägenheter. Men under
1992 genomförs bara 32 stycken riktiga
försäljningar. I många fall var det helt
enkelt omöjligt att sälja lägenheter
och i föreningens verksamhetsberättelse för det året konstaterar styrelsen att
»ett ﬂertal medlemmar har vid försäljning av bostadsrätt svårigheter att
inom rimlig tid klara detta ekonomiskt
och därför tvingats lösa situationen
med uthyrning i andra hand under försäljningstiden«. Styrelsen i föreningen
beslutar därför i maj 1992 att acceptera
»försäljningssvårigheter« som skäl för
andrahandsuthyrning. Totalt meddelas
55 tillstånd till andrahandsuthyrning
under 1992 – vilket är mer än dubbelt
så många som under ekonomiskt mer
stabila tider.
Det säger sig kanske självt att under
sådana här omständigheter faller priserna snabbt. Under 1991 sjunker genomsnittspriset per kvadratmeter lä-

genhet (om man räknar med inﬂationen) med 15 procent, under 1992 med
24 procent och under 1993 ytterligare
28 procent. Under 1992 och 1993 ligger
dock inﬂationen på måttliga 2,3 respektive 4,7 procent så det handlar om
en kraftig prisnedgång mätt i kronor
och ören. Under sommaren 1993 är det
som allra eländigast. Priserna sjunker
då ner under 3.500 kronor per kvadratmeter – vilket betyder att priserna på
ungefär tre år i praktiken har halverats. Man kan utan problem köpa en
trea för under 250.000 kronor. Under
året har dock handeln med lägenheter
återgått till den normala nivån kring
70 överlåtelser per år. Den stora skattereformen har också i grunden förändrat villkoren för lån och då i synnerhet
dess ränta. För nu ligger realräntan efter skatt någonstans mellan 5 och 7
procent – och nu handlar det om att
det kostar pengar att låna, inte att man
får betalt för det.
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När det gäller prisutvecklingen på
bostadsrätterna så kan man kanske
bäst beskriva den som avvaktande under 94, 95 och 96. Priserna stiger med –
och nu är det inte längre så viktigt att
justera priserna efter inﬂationen – någon enstaka procent per år och genomsnittspriset lyckas precis klättra över
4.000 kronor per kvadratmeter under
1996.

Den tredje roliga perioden
(1997-2001)



Ett vanligt år byter någonstans mellan 60 och 70 lägenheter ägare i bostadsrättsföreningen Solhjulet. Inte sällan
motsvarar det 10 procent av alla bostadsrättsaffärer i Sollentuna kommun.

Efter en avvaktande inledning på 1997
stiger priserna med 15 procent under
sommarmånaderna (maj till augusti).
Och genomsnittet för 1997 hamnar på
4.544 kronor per kvadratmeter. Så under 1998 är det dags för ett nytt »80tal« fast utan många av de grundläggande ekonomiska problem som
fanns under det riktiga 80-talet. Tillväxten är god, inflationen låg och de
statliga budgetunderskotten har för-
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vandlats till budgetöverskott. Man talar om »den nya ekonomin« och aktiebörsen drabbas så klart av en ny
gränslös glädjeyra.
Men det är inte bara de som äger aktier som kan känna sig rikare för varje
dag. Det samma gäller bostadsrättshavarna här i bostadsrättsföreningen
Solhjulet. Nu när inﬂation inte längre
är något att bry sig om – nu ligger den
under 1 procent per år – behövs ingen
uppdelning mellan nominella och reella prisökningar, för de är ju lika stora.
Och stora är just vad de är – under
1998 stiger priserna med 32 procent,
under 1999 med 34 procent, under
2000 med 26 procent och under 2001
stiger de med ytterligare 12 procent.
Det betyder att den trea som under
1997 kostade ungefär 320.000 kronor
redan fyra år senare (2001) kostar
800.000 kronor. Det innebär således att
priset har stigit med ganska precis 150
procent.

Under den här perioden slås så
många rekord att det är svårt att räkna
upp dem. Till att börja med kan konstateras att det tidigare rekordet från
april 1991, på 695.000 kronor för en lägenhet, faktiskt står sig fram till
februari 1999, då en fyra säljs för
795.000 kronor. Det är dock ett rekord
som krossas nästan omedelbart – i maj
samma år säljs en likadan fyra för
900.000 kronor och i september en annan för 950.000. Den första överlåtelsen över 10.000 kronor per kvadratmeter sker i april (det är en trea) och så i
december 2000 passerar en femma miljonvallen – den säljs för 1,1 miljon. Den
lägenheten hade då tidigare överlåtits
för 165.000 kronor i december 1981,
630.000 under juni 1988 samt 525.000
kronor i juli 1994. År 2001 hamnar genomsnittspriset på 11.410 kronor per
kvadratmeter och i november samma
år säljs en femma för nya rekordpriset
1,2 miljoner.
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Den fjärde roliga perioden
(2002 – 2007)



Man kan se 2008 som ett bevis på att
marknaden inte är så pålitlig. Den
ekonomiska krisen i Amerika gjorde att
priserna sjönk med en fjärdedel på bara
några månader.

Den svenska börsen sjunker ihop som
en sufflé med början under 2000 och
hösten 2003 ﬁnns bara en tredjedel av
värdet på aktierna kvar. Tidigare har
den här typen av börskrascher följts av
en ekonomisk depression, men så blev
det inte den här gången. Värdet på bostadsrätterna i Solhjulet påverkades till
exempel inte alls av börsnedgången –
tvärt om. Under både 2001 och 2002
fortsatte bostadsrättspriserna att stiga.
Först under 2003 faller priserna något
– det handlar om ett par procent – och
då efter nästan tio år av oavbruten
uppgång. I december 2003 säljs också
en trea för 1 miljon kronor vilket är
första gången som en lägenhet som
inte är en fyra eller femma säljs på den
prisnivån.
Miljonöverlåtelser är numera inte
någon sällsynthet. Under 2004 såldes
nästan 20 procent av lägenheterna för
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en miljon eller mer. 12 av dessa (totalt
14) var trerumslägenheter. Det sammanlagda antalet miljonöverlåtelser i
föreningen före år 2004 är faktiskt
bara tio. Under 2005 kan man räkna in
24 stycken miljonaffärer av totalt 65.
Under sommaren 2005 säljs en femma för 1,5 miljoner kronor, ett rekord
som står sig i ett par månader tills en
annan femma säljs för precis under 2
miljoner kronor. Den senare lägenheten såldes faktiskt också i februari
1994 – lite drygt 10 år tidigare – för
337.500 kronor. Sammanräknat steg
priserna under 2005 med 10 procent,
ungefär lika mycket som året efter
skulle det visa sig. År 2006 blir det
första året som den genomsnittliga
kvadratmetern kostar över 15.000 kronor. Drygt hälften av lägenheterna
säljs för över en miljon kronor styck.
Det är högkonjunktur i den globala
ekonomin och under 2007 stiger priserna på lägenheterna återigen mycket

kraftigt. Prisökningen under 2007 stannar faktiskt först på 35 procent. Man
måste gå hela vägen tillbaka till slutet
på 1980-talet för att hitta den typen av
uppgång mellan två år. Nu säljs också
för första gången en lägenhet för över
2 miljoner kronor – till och med två då
en fyra säljs för 2,1 miljoner och en
femma för 2,2 miljoner kronor.

Memento mori
(2008)
Under 2008 havererade den amerikanska ekonomin. Flera stora amerikanska
låneinstitut ﬁck akut slut på pengar –
och några räddades av den amerikanska
staten. I stort på samma sätt som den
svenska staten gick in och räddade bankerna i början på 1990-talet. Stora banker i konkurs är en mardröm – men
trots detta ﬁck faktiskt en av de stora i
Amerika slå vantarna i bordet den här
gången. Det var Lehman Brothers, den
fjärde största investmentbanken i USA,
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Ett av föreningens 125 bostadsrättsgarage. Garagen är på ungefär 13
kvadratmeter har tre väggar, golv, tak
och en dörr. De kostar just nu ungefär en
kvarts miljon kronor.

som gick i konkurs i mitten av september 2008. Den ekonomiska oron sprider sig över världen och bland annat
Island råkar illa ut. En av Islands största banker, Kaupthing bank, går i konkurs och under några veckor på hösten
är läget så desperat på den lilla ön att
många hamstrar livsmedel för att kunna överleva när samhället snart ska falla samman.
Den svenska börsen går en trist dag i
slutet av oktober ner med 10 procent.
10 procent på en dag och med den nedgången så har värdet på den svenska
börsen halverats. Naturligtvis påverkar
det priserna på bostadsrätter – och i
bostadsrättsföreningen Solhjulet visar
prisstatistiken på fyra på varandra följande tertial (fyramånadersperioder)
med sjunkande priser. Det är helt
unikt och inte ens under den värsta
krisen på 90-talet hände detta. Mellan
sommaren 2007 när priserna toppande
på långt över 21.000 per kvadratmeter i

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

genomsnitt föll de till en bra bit under
17.000 kronor per kvadratmeter hösten
2008. Det betyder att lite drygt en fjärdedel av värdet på lägenheterna i föreningen försvunnit på mindre än ett
och ett halvt år.

Återhämtning med besked
(2009- och vem vet)
Trots att priserna föll ordentligt under
2008 så såldes faktiskt hela 86 procent
av lägenheterna över miljonen, och av
dessa var 3 stycken till och med överlåtelser över två miljoner kronor. Sista
fyra månaderna under 2008 föll priserna med 14 procent, men skulle det visa
sig, återhämtningen kom mycket
snabbt. Under första tertialet 2009 steg
priserna raskt med 19 procent. Med
detta var ordningen i stort återställd,
men det skulle faktiskt dröja fram till
början av 2011 innan priserna slog det
tidigare rekordet från sommaren 2007.
Tittar man på årsgenomsnitten så är

det inte förrän 2012 som genomsnittspriset blir högre än under 2007. 21.808
kronor per kvadratmeter mot det tidigare årsrekordet på 20.661.
Under 2013 stiger priserna med 7
procent och som vi redan berättat följs
detta av ett år när priserna stiger med
ytterligare 11 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset räknat på
samtliga överlåtelser under 2014 hamnar precis över 26.000 kronor. Vilket
naturligtvis är ett rekord!

Något mer om förra året
(2014)
Som en god minnesregel kan man säga
att ett alldeles vanligt år får 10 procent
av lägenheterna i föreningen nya ägare.
Som så många andra minnesregler så
bygger den dock på en förenkling av
verkligheten; för om man ska vara exakt
så handlar det under de senaste 30 åren
om 62,5 överlåtelser av bostadslägenheter per år och 5,5 bostadsrättsgarage.
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Den sista röda delen visar prisuppgången under 2014. Över 2.500 kronor per kvadratmeter i prisuppgång på
ett år. Det motsvarar 175.000 kronor i
prisökning på en vanlig trea.

Några år har det handlat om så lite som
ett drygt femtiotal överlåtelser (exempelvis såldes bara 54 lägenheter i föreningen under 2012) och andra år närmare 80. 2014 såldes hela 77 lägenheter vilket alltså är bra mycket ﬂer än normalt.
(Detta kan också jämföras med förra
året, 2013, då 69 lägenheter ﬁck nya
ägare). 4 av de totalt 125 bostadsrättsgaragen ﬁck också nya ägare, att jämföra
med 6 under året innan.
I bostadsrättsföreningen Solhjulet
kostade en genomsnittlig kvadratmeter
lägenhet 26.041 kronor under 2014. Det
är 2.621 kronor högre än genomsnittet
under 2013 som alltså hamnade på
23.420. Det kan ju vara lite abstrakt
med kvadratmeterpriser för man köper
ju alltid hela lägenheten. Men det blir
genast mer konkret om man säger att
det betyder att en vanlig trea under
2014 kostade 185.000 kronor mer än under året innan, eller om man så vill
hela 300.000 kronor mer än under 2012.
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Jämför man med 2011 så är prisskillnaden förbluffande 425.000 kronor.
De 77 överlåtelserna under 2014 fördelar sig mer exakt som följer. Priserna
är genomsnittspriser och inom parentes
anges förra årets siffror: 10 enrumslägenheter till genomsnittspris 1.312.000
(1.168.000) kronor; 20 tvårummare till
genomsnittspris 1.602.000 (1.436.000)
kronor; 40 treor till genomsnittspris
1.758.000 (1.569.000) kronor; 7 större lägenheter (fyror och femmor) 2.151.000
(2.103.000) kronor. Fyra bostadsrättsgarage såldes för i genomsnitt 205.000
(188.000) kronor styck.
Även här kan man snegla på tidigare
års siffror och man kan då konstatera
att samtliga genomsnittspriser för alla
lägenhetstyper också slår prisrekord i år.
Men det är inte bara genomsnittspriserna som slår rekord, utan det blev också
rekord gällande de högsta priserna i varje kategori under året. Det när en etta
såldes för 1.450.000 kronor, en tvåa sål-

des för 1.980.000 kronor, ett trea för
2.070.000 kronor (första trean över två
miljoner), en fyra för 2.395.000 kronor
samt en femma för 2.800.000 kronor.
Den där ettan som såldes för
1.450.000 kronor var också den lägenhet som såldes för det allra högsta enskilda kvadratmeterpriset. Omräknat
blir det 46.032 kronor per kvadratmeter. Det handlar alltså om en ganska liten lägenhet (lite drygt 30 kvadratmeter), precis som det nästan alltid gör
när den här typen av rekord slås.
Vi avslutar med att notera att lägenheten köptes för tio år sedan och kostade
då precis över 500.000 kronor. Ettan har
alltså ökat i värde med nästan 900.000
kronor under dessa tio år. De samlande
årsavgifterna som ägaren betalat under
samma period uppgår till lite drygt
150.000 kronor – så i praktiken har en
lycklig person fått ganska bra betalt för
att bo ett decennium här i bostadsrättsföreningen Solhjulet. ¶
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...för årsredovisningen år
2008 som »lagt kvalificerade
konkurrenter och kräsen jury
för sina fötter«

...för att föreningen »arbetar mycket professionellt med information på alla plan och är
en spjutspets inom fastighetsbranschen.«

På de följande sidorna kan Du läsa styrelsens:
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Ett flygfoto från skiftet mellan 50-tal
och 60-tal. Byggkranen står där
Edsbergs Centrum ligger i dag och skogen
i överkant, ja där ligger i dag bostadsrättsföreningen Solhjulets alla hus.

ostadsrättsföreningen Solhjulet är Sollentunas allra största
bostadsrättsförening och samtidigt kommunens största privata ägare av bostadsfastigheter. Föreningen
äger och förvaltar 20 hus i kommundelen Edsberg. I husen fanns vid slutet av
året fortfarande totalt 691 bostadslägenheter och några förhållandevis få
och små kommersiella lokaler. Ett antal av lokalerna har byggts om under
hösten 2014, och fem nya bostadslägenheter stod klara för inﬂyttning i
början av våren 2015. Lite förenklat
kan man numera säga att samtliga
kvarvarande lokaler är samlade i ett
hus (affärshuset) som för närvarande
innehåller en liten butik, ett bageri
samt en restaurang.
Normalt beskrivs föreningen som
ägare av »tjugo hus«, men det handlar
mer korrekt om 26 stycken »fastigheter« och samtliga dessa är bebyggda
med »hus«. Ekvationen går ihop därför
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att föreningens höghus består av tre
fastigheter (med namnet Experten, där
Experten 3 är den del som utgör panncentralen). Effekten, Eldröret, Emaljen
och Ensittaren är fastigheter som är
bebyggda med garage. De tre förstnämnda är garagelängorna framför
höghuset och den senare är föreningens parkeringshus. De övriga alldeles
vanliga bostadshusen heter i dessa formella sammanhang Epoken 1 till och
med 11 (Epoken 6 är affärshuset och
det är således därifrån som namnet
»Epokens Livs« kommer), Enbusken 1
till och med 5, Etaget 1 till och med 3.
Dessa 26 fastigheter har ett sammanlagt taxeringsvärde på 510 miljoner
kronor (år 2013: 510 miljoner kronor, år
2012: 487 miljoner kronor). Taxeringsvärdet, som tidigare utgjorde beräkningsgrunden för den fastighetsskatt
som föreningen betalade, har i dag ingen direkt praktisk betydelse. Skattemyndigheten roar sig med att vart tred-

je år fastställa nya taxeringsvärden och
varje gång brukar det sammanlagda
värdet stiga med några tiotals eller
ibland hundratals miljoner kronor –
vilket senast skedde inför 2013.
Rent teoretiskt ska taxeringsvärdet
motsvara 75 procent av husens marknadsvärde. Att köpa samtliga bostadsrätter i föreningen skulle dock, med priserna under 2014 som grund för beräkningen, kosta närmare en och en halv
miljard kronor. Det är 1.500.000.000 kronor – ett belopp som står i märklig
kontrast till vad det för 55 år sedan kostade att bilda föreningen och bygga alla
husen.

Så byggdes husen
Föreningen bildades formellt den 11
maj 1959. Inte ens två år senare, den 13
mars 1961, började man spränga bort
berg som låg i vägen för grunden till
det första huset. Det handlade då om
det hus som i dag innehåller adresserna
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Skånska Cementgjuteriet har byggt
klart i Edsberg och i mitten av november 1963 publiceras den här annonsen i
alla stora dagstidningar.

Kruthornsvägen 12 till 16. Den 15
februari 1962 kunde de första familjerna ﬂytta in i det huset (och ett till som
blev klart samma dag – Ribbings väg 8
till 10). Precis innan jul 1963 är föreningens alla hus, inﬂyttade, befolkade
och inbodda. Det tog alltså inte ens tre
år att bygga hela föreningen. De som
byggde var Skånska Cementgjuteriet,
och parallellt byggde de också husen
innanför Ribbingsväg på uppdrag av
det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem. Där började man bygga något år tidigare – men även om man tar
hänsyn till det så är det en synnerligen
imponerade bedrift att på knappa 6 år
bygga en helt ny stadsdel med över
1.700 lägenheter, ett butikscentrum, två
skolor och en fritidsgård. Hösten 1963
fylldes också dagstidningarna med annonser där Skånska Cementgjuteriet
stolt berättade om sin bedrift i Edsberg.
I annonsen skrev man att bygget av
den nya stadsdelen hade kostat cirka
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100 miljoner kronor. Det kan ju med
dagens mått mätt verka ganska överkomligt; för de pengarna kan man i
dag köpa kanske 20 villor i Sollentuna,
eller lite drygt dubbelt så många bostadsrättslägenheter.

Arkitekten fick rita minsta detalj
I föreningens bokföring från de första
åren har vi hittat uppgiften att den
totala kostnaden, inklusive köp av
mark och anläggning av vägar och
bygge av alla husen här i föreningen,
uppgick till 39.029.881 kronor och 49
öre. Jo, man räknade faktiskt med
ören även på så här stora belopp i
föreningens bokslut fram till början
av år 1973. För att sätta dessa 39 miljoner kronor (och 49 öre) i perspektiv,
så bör man betänka att den femrumslägenhet som i dag kostar drygt 2,5
miljoner kronor, inför inflyttningen i
början på 60-talet kostade exakt 5.777
kronor.

I princip allt i hela bostadsrättsföreningen Solhjulet är ritat av arkitekten
Ernst Grönwall (planteringarna och
lekplatserna kring husen är dock ritade av trädgårdsarkitekten Eric Anjou).
Grönwall är en av Sveriges mest kända
arkitekter och han har ritat ﬂera av
Stockholms vackraste »funkis«-hus och
dessutom biografen Draken på Kungsholmen. Det som gör föreningen lite
speciell är att styrelsen, redan vid sitt
andra möte 1959, gav Grönwall i princip fria händer att utforma hela det bostadsområde som skulle bli Solhjulet.
Ernst Grönwall har därför gjort egna
ritningar till allt från stadsplanen – det
vill säga var husen och gatorna skulle
byggas – till hur den utdragbara skärbrädan i lägenheternas kök skall se ut.
Fastigheterna Experten och Etaget
(höghuset och de tre husen ner mot
Danderydsvägen) samt parkeringslängorna Effekten, Eldröret och Emaljen är
k-märkta.
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Arkitekten Ernst Grönwall är kanske
mest känd för biografen Draken på
Kungsholmen. Men han var otroligt produktiv och ritade hundratals hus och ytterligare ett tiotal biografer.

Under det senaste decenniet har
föreningen genomfört huvuddelen av
alla reparationer med utgångspunkt i
material och teknik från när husen
byggdes. Styrelsens grundval har varit
att föreningens hus, ritade av en erkänt skicklig arkitekt och mycket typiska för sin tid, är värda att vårda
med omsorg. Det är därför som varje
reparation planeras med originalritningarna som grund – och en del sådant som ändrats under de snart 50 år
som gått sedan föreningen byggdes har
också återställts. Redan år 2004 tilldelades föreningen Sollentuna kommuns
byggnadsvårdsdiplom för arbetet med
att vårda föreningens hus.
För ett par år sedan blev Bostadsrättsföreningen Solhjulet också den
första ägaren av ﬂerbostadshus, och
därmed den första bostadsrättsföreningen, som någonsin nominerats till
ﬁnalen för den prestigefyllda utmärkelsen »Årets Byggnadsvårdare«. Det är
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Svenska Byggnadsvårdsföreningen som
varje år delar ut utmärkelsen »Årets
Byggnadsvårdare« till en person eller
organisation som gjort särskilt framstående insatser inom byggnadsvårdsområdet. Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en intresseorganisation, med
närmare 6.000 medlemmar, som »sprider och förmedlar kunskap om byggnadsvård«.

Så, vilka är det som bor här?
De allra första inﬂyttningarna (i nybyggda lägenheter där ingen bott tidigare) skedde den 15 december 1963.
Det var lägenheterna på Kruthornsvägen 66 A och B som blev klara precis
efter lucia – och en av de familjer som
ﬂyttade in då, bor kvar i samma lägenhet än i dag. Det betyder att de hade
anledning att ﬁra 50-årsjubileum för
något år sedan.
I föreningens lägenhetsregister antecknas naturligtvis när någon köper

en lägenhet, där kan man alltså se att
det ﬁnns 17 lägenheter (förra året 18)
som inte bytt ägare sedan byggåren
1962 till 1963. Men det ﬁnns några till
som bott här lika länge, men som ﬂyttat inom föreningen. Lägenhetsregistret säger bara när man köpte den bostadsrätt som man fortfarande bor
kvar i – inte när man ﬂyttade till föreningen.
Från föreningens lägenhetsregister
kan man enkelt sammanställa en del
annan statistik om föreningens demograﬁ – eller egentligen om de som äger
bostadsrätter och är medlemmar. 60
procent har bott i föreningen kortare
än tio år, 17 procent mellan 10 och 20
år, knappt 10 procent mellan 20 och 30
år samt slutligen – och där ingår naturligtvis gruppen som alltid har bott här
– knappt 15 procent mer än 30 år. Räknar man samman detta så ser man att
en genomsnittlig boende i föreningen
har bott här i något över 12 år.
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De första som flyttade in möttes av
den här synen. Bilden är tagen i slutet
av 1963 och långt i bakgrunden kan man
ana att byggkranarna fortfarande står
kvar vid höghuset.

Den äldsta lägenhetsinnehavaren fyllde 97 under året som gick och de yngsta
fyllde 20 år. Medelåldern var 52 år och
det betyder att medelåldern har fortsatt
att sjunka – inte mycket, men med något år per år om man uttrycker sig så.
Det här beror helt enkelt på att de som
ﬂyttar in i föreningen är klart yngre än
de som ﬂyttar ut. Under just 2014 var
medelåldern på de som köpte lägenhet
i föreningen en bit under 40 år och medelåldern på dem som sålde sina lägenheter var, å andra sidan, närmare 50.
Så här långt har det handlat om de
som äger lägenheterna – men naturligtvis bor det ﬂer i föreningens hus.
Enligt statistik från Sollentuna kommun så var 1.122 personer skrivna i de
20 husen vid slutet av 2014. Så många
har det inte bott i föreningen sedan i
mitten av 80-talet. En långsamt nedåtgående befolkningstrend, där det för
varje år bor allt färre i föreningens lägenheter, tycks därmed bruten.
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Den första exakta befolkningssiffran
för föreningen är från 1975, då det bodde 1.460 personer här. Tyvärr ﬁnns ingen äldre siffra, men i grannföreningen
här i Edsberg, bodde 1963 enligt en
gammal verksamhetsberättelse 1.954
personer. Det ger nästan 3,5 personer
per lägenhet att jämföra med dagens
1,5. Överför man detta till bostadsrättsföreningen Solhjulet borde här, under
föreningens första år, ha bott omkring
2.400 personer. Då ska man betänka att
det »bara« ﬁnns totalt 1.957 rum i föreningens lägenheter (vardagsrum inräknade).

En himla bra grundidé om självkostnad
En bostadsrättsförening drivs, per deﬁnition, utan vinstintresse. Lägenheterna upplåts till »självkostnadspris«, och
eventuella vinster och förluster är till
för att balansera varandra mellan åren.
Till exempel en varm vinter, med låga
kostnader för uppvärmning, jämnas ut

av annan kallare vinter med högre
kostnader. Den här självkostnadsprincipen ﬁnns tydligt angiven både i bostadsrättslagen och i bostadsrättsföreningen Solhjulets stadgar. Allra mest
pregnant förklaras kanske detta i en
reklambroschyr för lägenheterna i
föreningen från 1961 där det står att eftersom föreningen »arbetar utan enskilda vinstsyften kan bostadsrättslägenheterna tillhandahållas till lägsta
möjliga kostnader«.
Principen om självkostnad innebär
att årsavgiften (det som man som lägenhetsinnehavare betalar varje månad) motsvarar den del av föreningens
kostnader som inte kan täckas av andra intäkter. Föreningens totala kostnader minus hyresintäkter och andra
intäkter (till exempel räntor) ger alltså
det belopp som måste täckas genom
årsavgifterna.
Föreningens kostnader för 2014, om
man även räknar in de som hänför sig
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2014 blev ett mycket varmare år än
normalt – enligt statistiken mer än 15
procent varmare – och den här bilden är
tagen framför höghuset en av ganska få
dagar som det låg snö.

till framtida underhåll, uppgår till 29,8
miljoner kronor. Hyror från parkeringsplatser och lokaler av olika slag
ger totalt 2,2 miljoner kronor. Några
ränteintäkter att tala om blev det inte
under 2014, däremot ﬁnns en försäkringsersättning på ungefär 600.000
kronor (men den motsvaras också av
kostader för reparationer). Det gör att
avgifterna måste uppgå till totalt 27
miljoner kronor för att föreningen ska
gå runt.
De 690 bostadsrättslägenheterna i
föreningen (en ensam hyresrätt ﬁnns)
har en yta på 47.350 kvadratmeter, och
det ger en genomsnittlig avgift per
kvadratmeter och år på 552 kronor.
Detta är också exakt samma avgift som
debiterades ut under året innan.
Det ﬁnns ingen heltäckande statistik
när det gäller avgifterna i Sollentunas
bostadsrättsföreningar men Fastighetsbyrån, den fastighetsmäklare som säljer ﬂest bostadsrätter, inte bara här i
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föreningen utan också i hela kommunen, har dock hjälpt oss att räkna ut
den genomsnittliga avgiften för samtliga lägenheter som sålts av mäklare i
Sollentuna under 2014. Genomsnittsavgiften var, om man räknar bort lägenheterna i Solhjulet, 656 kronor per
kvadratmeter lägenhet och år.

Största kostnaden; att få det varmt
Om man rangordnar föreningens kostnader efter storlek så ﬁnner man att
den största är kostnaden för uppvärmning. Den motsvarade under 2014 nästan precis en femtedel av föreningens
totala kostnader, eller om man så vill
nästan precis 700 kronor per lägenhet
och månad. Återvänder man till de 552
kronorna i avgift per kvadratmeter så
är närmare 120 kronor av dem, just
kostnader för uppvärmning. Man kan
därför lätt förstå att det ﬁnns ett rent
ekonomiskt skäl för föreningen att
hushålla med fjärrvärme.

Men det ﬁnns också en miljöaspekt.
Att tillverka den mängd fjärrvärme
som föreningen använder under ett år
leder till utsläpp av 57.800 kilo koldioxid. 60 ton koldioxid motsvarar den
mängd koldioxid som blir resultatet av
en bilfärd 11 eller 12 varv runt jorden
(eller långt mer än halvvägs till månen). Koldioxid är en så kallad »växthusgas« och många anser att dessa bidrar till att försämra miljön genom det
som ofta kallas »växthuseffekten«.
Under 2014 förbrukade föreningen
6,7 miljoner kWh fjärrvärme (ibland
skriver man istället det som 6.674
MWh). Om det är någon som undrar,
så kan vi här lägga till att 6.764 MWh
fjärrvärme kostar lite drygt 5,3 miljoner kronor.
I rent temperaturstatistiska termer
var 2014 ett år som var anmärkningsvärt mycket varmare än normalt –
SMHI har räknat ut att temperaturen
under året var hela 15 procent högre
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Det tog nästan fem år att modernisera föreningens hela värmesystem. En
hel del ombyggnader, men också smartare styrning ger en besparing på över en
miljon kronor per år.

än den genomsnittliga temperaturen
under de senaste 50 åren. Själva har vi
»bara« tillgång till mer detaljerad temperaturstatistik från 1980 och framåt –
och under dessa 34 år är det bara ett
enda år som varit varmare än 2014 och
det var år 2000 när det var hela 20 procent varmare än normalt.
För tjugofyra år sedan (1990) var det
dock nästan precis lika mycket varmare än normalt – 86,7 procent jämfört
med normalårets 100 procent. Det året
förbrukade föreningen i stället 8.430
MWh fjärrvärme.
2014 och 1990 var det alltså lika
varmt och föreningen borde därför ha
använt ungefär lika mycket fjärrvärme
under de båda åren, men så var det
alltså inte. Under de senaste tio åren
har styrelsen lagt ner en väldig massa
energi och resurser på att modernisera
och rusta upp värmesystemet i föreningens hus. En besparing (under ett
år som 2014) på närmare 2 miljoner ki-
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lowattimmar fjärrvärme motsvarar någonstans mellan 1,3 och 1,6 miljoner
kronor per år. Till och med något mer,
eftersom även den fasta avgiften utgår
från den faktiska förbrukningen.

Energihushållning ligger i tiden
När det gäller systematisk hushållning
av energi, så ligger bostadsrättsföreningen Solhjulet i framkant. För den
typ av långsiktigt arbete med energihushållning som föreningen inledde
på eget initiativ redan i början av 2000talet, ﬁnns det numera en särskild lag
som säger att alla fastighetsägare ska
energideklarera sina hus. Ackrediterade besiktningsmän ska gå igenom husens energiförbrukning (både el och
fjärrvärme) och rapportera sina resultat (energideklaration) till ett register
hos Boverket. Energideklarationen ska
inte bara redovisa hur det ser ut (aktuell förbrukning av energi) utan också
innehålla rekommendationer om olika

energibesparande åtgärder. Slutsatsen i
samtliga 21 energideklarationer (en för
varje hus och två för höghuset som består av två hus) var dock att »inga kostnadseffektiva energisparåtgärder har
hittats«, och det är ju ett bra betyg på
föreningens redan utförda arbete.
Nästan hälften av den elektricitet
som föreningen köper under ett år omvandlas till ljus – det vill säga belysning kring husen och i föreningens
trapphus. Ytterligare ungefär en fjärdedel förbrukas av föreningens sex gemensamma tvättstugor. Resten – också
det en fjärdedel – går till att driva föreningens värmesystem samt ﬂäktarna
för ventilation i några av föreningens
hus (totalt 17 procent), el till motorvärmare (7 procent) samt lite »diverse« (6
procent) som föreningens elbil, kopiator, maskiner i hobbylokal, bredbandsnätet, gästlägenheterna, föreningslokalen och annat. Föreningens totala elförbrukning uppgick under 2014 till
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Under det senaste decenniet har elförbrukningen minskat med över en
tredjedel, utan att det egentligen märks.
Det är lika ljust som förut, men å andra
sidan mörkt när ingen är där.

527.195 kWh, och den totala kostnaden
var 729 kkr.
Elförbrukningen under 2014 är, precis som under alla de senaste åren, väsentligt lägre än tidigare år. Bara jämfört med året innan (2013) så har elförbrukningen minskat med ytterligare 15
procent, och året innan det var minskningen över 10 procent till. Den allra
första uppgiften om föreningens totala
elförbrukning är från 1970 och då uppgick den till 540.884 kWh. Sedan steg
den kontinuerligt fram till de första
åren på 1990-talet, för att slutligen sätta rekord 1993, med en total förbrukning på över 800.000 kWh.
Även här inledde styrelsen ett långsiktigt initiativ med att spara elektricitet (och därmed också spara pengar) i
början av 2000-talet. År 2007 blev i det
här hänseendet ett märkesår eftersom
förbrukningen återigen sjönk ner under 700.000 kWh. Och sedan dess har
den fortsatt att sjunka, och i år hamna-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

de förbrukningen under 600.000 för
första gången på 30 år. Lite grovt kan
man säga att en sparad kWh motsvarar
en sparad krona för föreningen. Så resultatet av detta arbete är en besparing
på ungefär en kvarts miljon om året.
Att förbrukningen minskat beror
bland annat på ett generellt byte till
nya energisnåla tvättmaskiner samt
nya (energisnåla) pumpar i värmesystemet. Men den kraftiga minskningen de
senaste tre åren beror nästan enbart på
att belysningen i trapphusen bytts ut
till rörelsestyrd belysning. Det inte
bara så att den är rörelsestyrd och alltså bara lyser när det ﬁnns någon där
som drar nytta av ljuset – i lamporna
ﬁnns led-lampor som drar väsentligt
mindre el än lysrör, men också betydligt mindre el än (numera ganska gammalmodiga) lågenergilampor.
Under 2014 förbrukade de, enligt statistiken, lite drygt elva hundra personerna som bor i föreningens lägenhe-

ter 63.720.000 liter vatten (det är alltså
63.720 kubikmeter vatten) och en sådan liter kostar ungefär ett och ett
halvt öre. Föreningens höghus har en
byggnadsvolym på 51.396 kubikmeter,
om detta faktum nu kan hjälpa någon
att åskådliggöra denna försvarliga
mängd vatten.

Vatten grunden för allt liv
Trots att befolkningen stadigt har ökat,
om bara än med något dussin personer
per år, så har vi som bor i föreningen
aldrig förbrukat så lite vatten som under de senaste åren. Förbrukningen är
långt över 10 miljoner liter mindre än
för tio år sedan. Orsaken är att föreningens vattenmätare för ett antal år
sedan, på styrelsens initiativ, kopplades till föreningens bredbandsnät. Det
gör att mätarna kan läsas av kontinuerligt, och därmed kan fastighetsskötaren snabbt larmas om förbrukningen
är »onormal« i något hus. Till exempel
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en droppande kran i en lägenhet kan
kosta tiotusentals kronor om året till
ingen nytta alls. Med effektiv övervakning av vattenmätarna kan den här typen av vattenslöseri snabbt upptäckas
och åtgärdas.
Närmare en tredjedel av den totala
fjärrvärmeförbrukningen används för
att värma upp de 25 miljoner liter
varmvatten som de boende i föreningen använde under 2014. Vatten som
värms från några få plusgrader – som
kallvattnet har – till närmare 60 grader.

Mycket underhållning de senaste åren



Det här är våren 1962 och husen
byggs. Bra material och hållbara lösningar har gjort att underhållet i princip
varit obefintligt den första 40 åren, men
därefter har det ökat.

Husen i föreningen byggdes de allra
första åren på 60-talet och efter snart
50 år med relativt låga underhållskostnader börjar kostnaderna nu helt naturligt öka. Något som också har
märkts i de senaste årens årsredovisningar där kostnader för underhåll och
reparationer stigit. Om man räknar
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samman alla föreningens kostnader
för just underhåll och reparationer sedan husen byggdes så hamnar totalsumman precis över 200 miljoner kronor. Men bara lite drygt 5 miljoner av
dessa ligger före 1980. Å andra sidan
har precis över hälften av det totala
underhållet utförts de senaste nio
åren. (Noteras ska att den här jämförelsen inte blir exakt eftersom den inte
tar hänsyn till att man ﬁck bra mycket
mer för en miljon på 70-talet än i dag –
men den visar ändå på en tydlig trend
mot allt mer underhåll.) Och det är
egentligen inte slut med det.
För att långsiktigt beräkna kostnaden på det underhåll som behövs de
närmaste 20 åren – och 40 åren – har
föreningen upprättat en »underhållsplan«. En underhållsplan bygger på att
man erfarenhetsmässigt vet ungefär
hur ofta som man måste måla om en
tvättstuga eller lägga om ett papptak.
Och att man vet ungefär vad dessa åt-

gärder normalt brukar kosta. Underhållsplanen syftar således till att visa
på de totala kostnaderna under en
längre tid. Fördelningen av kostnader
mellan de olika åren kommer att bestämmas av när de olika åtgärderna
verkligen blir genomförda. Underhållsplanen bygger på generella uppskattningar av underhållsintervall – kan intervallen förlängas innebär det minskade kostnader för föreningen.
Föreningens underhållsplan visar på
kostnader på ytterligare 200 miljoner
de närmaste 35 åren. Men i detta ingår
en post gällande byte av stamledningar
på 140 miljoner kronor. Den relining
som genomförts de senaste åren berör
nämligen bara avloppsrören, och inte
övriga stamledningar (varmvatten,
kallvatten, elektricitet samt värme till
elementen).
De ursprungliga avloppsrören är tillverkade av gjutjärn och sådana håller
normalt omkring 40 eller 50 år. Däref-
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Bakom den vita plasten pågår fasadrenoveringen på det första huset.
Först ut med uppsnyggad fasad, renoverade balkonger och nytt tak blev huset
närmast Edsbergs Centrum.

ter är gjutjärnet så angripet (»graﬁterat«) att det ﬁnns stor risk för hål i ledningarna, med vattenskador som följd.
Reliningen innebär att rörens insida
kläs med ett lager av plast och detta
förlänger hållbarheten med många år
– den bästa uppskattningen just nu är
omkring 20 år. Det är med andra ord
precis lika länge som man räknar med
att ett helt nyrenoverat badrum håller.
Någon gång i framtiden – sannolikt
om 20 eller 30 år kommer alla de andra ledningarna att behöva bytas ut,
och då ligger det antagligen nära till
hands att fundera på om föreningen
inte ska passa på att fysiskt byta även
de relinade avloppsledningarna mot
nya. Någon gång i framtiden kommer
föreningen alltså att behöva genomföra ett traditionellt stambyte (el, vatten
och avlopp) och det måste naturligtvis
tas med i underhållsplaneringen.
Man kan uppskatta de genomsnittliga underhållskostnaderna de komman-
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de åren till, och det är lågt räknat, 6
miljoner kronor (om året). Detta innefattar dock inte framtida byte av alla
stamledningar. Under de senaste tio
åren har styrelsen också stegvis anpassat föreningens ekonomi till höjda underhållskostnader. Inför 2014 budgeterade styrelsen för årliga underhållskostnader på 5 miljoner – vilket är betydligt mer än 1999 då motsvarande
siffra var 2,3 miljoner.
Under 2014 genomförde föreningen
löpande underhåll och reparationer för
sammanlagt 2 miljoner kronor. Men då
räknas inte ett antal av de största projekten in här; bland annat fasadrenoveringen, trapphusrenoveringen i höghuset och ytterligare en del arbeten för
att relina kvarvarande avloppsrör.
Kostnaden för dessa projekt uppgick
till ytterligare knappa 7,5 miljoner kronor.
Ungefär 2,5 miljoner av den totala
underhållskostnaden hänför sig till att

föreningen under hösten 2014 påbörjade arbetet med att renovera fasader,
balkonger och tak. Först ut var huset
som ligger närmast Edsbergs Centrum
(Kaplansbacken 3 och 5).

Ny kostym till alla hus och ny mössa
I slutet av maj 2013 – det vill säga för
lite drygt ett år sedan – gav föreningsstämman i bostadsrättsföreningen
Solhjulet nämligen ett uppdrag till styrelsen; nu är det dags att ta tag i renoveringen av husens fasader. Sedan dess
har styrelsen naturligtvis arbetat med
att förbereda det som kommer att bli
det största renoveringsarbetet i föreningens snart 60-åriga historia.
De från början vita fasaderna (det är
krossad vit marmor ingjuten i betong)
ska återigen bli vita, balkongsidorna
(kallas skärmväggar på fackspråk) ska
bli vita igen och dessutom ska alla
sprickor och skador lagas, balkongernas
insidor ska målas och balkongräcken
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Bilden är tagen mitt i ombyggnaden
av en kontorslokal till bostäder. Den
gamla inredningen har rivits ut och man
kan se de nya mellanväggarna ta form.
På nästa sida kan man se hur det blev.

renoveras och kompletteras så att de
sitter ordentligt fast. Först blästras all
gammal färg bort och sedan lagas alla
synliga skador i betongen. Innan målning impregneras skärmväggar och
balkonger med en speciell kemikalie
(»silan«) vilken hindrar regnvatten från
att tränga in i betongen (fryser vattnet
så skapar frostsprängning lätt nya skador). Färgen som sedan används är en
specialfärg som förhindrar att de armeringsjärn som ﬁnns ingjutna i betongen ska kunna rosta (på fackspråk
talar man om »karbonatiseringsfördröjande« färg).
På samtliga hustak i föreningen ligger det tjärpapp – och den här pappen
håller inte för evigt utan måste bytas
ut med jämna mellanrum. Lyckligtvis
handlar det om ganska långa intervall,
men på ett antal av föreningens hus
måste nu taken läggas om. Annars börjar de läcka – något som leder till mycket dyrbara och onödiga vattenskador.
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När vi ändå sätter upp byggnadsställningar kring husen för att kunna renovera fasaderna så passar vi också på att
lägga om taket.
Det är Simtuna Bygg & Betong Teknik AB som utför samtliga renoveringsarbeten. De har närmare tre decenniers erfarenhet av att renovera hus och
fasader i betong – till det kommer att
de lämnade den klart bästa offerten i
den upphandling som genomfördes.
Föreningen anlitar vidare Knut Jönson
Byggadministration AB som sköter
byggledning, kontroll och samordning.
I skrivande stund har arbetet med att
renovera fasaderna och lägga om taken
på ytterligare tre hus inletts – det är
husen på Kruthornsvägens östra sida
som får ny kostym under våren och
hösten 2015.

Idealet mycket bostäder och lite lokaler
År 2002 gav föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Solhjulet ett an-

nat och mer långsiktigt uppdrag till
styrelsen; bygg successivt om lokalerna
till bostäder. Skälet till detta var – mycket kortfattat – att lokaler i Sollentuna
är mycket svåra att hyra ut, samtidigt
som priserna på bostadsrätter slår nya
rekord i stort sett varje dag. Sedan
dess har också två lokaler byggts om –
dels en butik i huset bredvid affärshuset som blev en enrumslägenhet, dels
en frisersalong i huset intill som blev
två ettor.
Under 2013 fanns det två tomma lokaler i föreningen – föreningsexpeditionen på Kruthornsvägen 42 och det
kontor som tidigare fanns på Kruthornsvägen 18 – och nu har också dessa lokaler byggts om till bostäder. Det
blev två lägenheter i den ena lokalen,
och ytterligare tre i den andra. Det gör
att föreningen växer från dagens 691
bostadslägenheter till 696 – och om något år tillkommer 3 lägenheter till (i
den lokal som just nu är gästlägenhet,

49

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET



Nu har byggarna avslutat sitt arbete
med att bygga den nya lägenheten.
Snart kommer spekulanterna på första
visningen och så vips såldes den för
rekordpris.

och i den nuvarande föreningslokalen).
Redan i dag är bostadsrättsföreningen
Sollentunas i särklass största bostadsrättsförening, i den näst största (brf
Platån) ﬁnns »bara« 580 lägenheter.
Under det senaste året har styrelsen
tillsammans med Knut Jönson Byggadministration AB planerat för den här
ombyggnaden. En arkitekt (SAR Sven
Ahlsén, vars pappa Tore också var arkitekt och Tore samarbetade faktiskt i
några projekt med arkitekten Ernst
Grönwall som ritade husen här i föreningen) har tagit fram ritningar till de
nya lägenheterna.
Lägenheterna blev klara för inﬂyttning tidigt på våren 2015. De såldes genom Fastighetsbyrån som är Sollentunas största fastighetsmäklare. Intresset
var mycket stort, kanske inte minst eftersom Fastighetsbyrån marknadsförde
lägenheten mycket aktivt – bland annat genom ﬂera helsidesannonser i lokaltidningen.
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De fem lägenheterna såldes för 8,5
miljoner kronor, vilket var mycket mer
än vi någonsin kunnat drömma om.
Lite grovt slogs de budgeterade utgångspriserna med över 1,5 miljoner kronor –
och lägenheterna satte faktiskt också
ﬂera olika prisrekord. Det mest omtalade blev naturligtvis att en av lägenheterna såldes för motsvarande 48.621
kronor per kvadratmeter. Det är det absolut högsta kvadratmeterpriset någonsin i bostadsrättsföreningen Solhjulet.
Till detta kommer att månadsavgifterna för dessa lägenheter har satts så
att de till en del återspeglar att de har
högre standard än de lägenheter i föreningen som blev klara i början av 1960talet. Den kanske mest uppenbara
skillnaden är att de nya lägenheterna
har helkaklade moderna badrum – vilket de gamla lägenheterna inte hade
från början. Den genomsnittliga årsavgiften för dessa fem lägenheter ligger
således närmare 850 kronor per kva-

dratmeter, att jämföra med övriga lägenheter som ligger kring 550 kronor
per kvadratmeter och år. Samma princip har tillämpats när årsavgifterna
satts för samtliga bostadsrättslägenheter som tillkommit de senaste åren.
Den totala kostnaden för att bygga
om lokalerna till lägenheter uppgår till
omkring 5,5 miljoner kronor. När den
här texten skrivs i mars 2015 har inte
riktigt alla fakturor gällande ombyggnaden kommit och därför skriver vi
»omkring«. I nästa års årsredovisning
kommer kostnaden att redovisas in till
sista kronan.

Ny föreningslokal och nya gästlägenheter
Föreningen kommer nu att börja arbetet med att ﬂytta föreningslokalen
(Kruthornsvägen 68) och gästlägenheterna (Kruthornsvägen 22) till den stora lokalen som sträcker sig under hela
affärshuset och en bra bit in under
grannhuset.
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Så här såg föreningens hobbylokal ut
fram till hösten 2014. En slarvig tidigare ombyggnad gjorde att det fanns rasrisk och inte utnyttjades lokalen särskilt
bra med en stor tom yta.

Det ﬁnns två fördelar med en sådan
omﬂyttning: för det första är varken
föreningslokalen eller gästlägenheterna speciellt bra lämpade för sin nuvarande användning (fester i festlokalen
stör grannar och gästlägenheten saknar vettigt badrum), för det andra så är
dessa två lokaler, till skillnad mot Epoken-lokalen, möjliga att med enkla medel bygga om till ytterligare fyra bostadslägenheter.
En arkitekt har tagit fram ritningar
för en ombyggnad av källarlokalen till i
första hand föreningslokal och gästlägenheter. På ett par års sikt får man också räkna med att hela eller delar av övervåningen på affärshuset också blir tomma. Det är dock lokaler som inte direkt
lämpar sig för ombyggnad till bostäder –
men det ﬁnns en idé om att man kanske
skulle kunna ﬂytta tvättstugan från
Kruthornsvägen 32 till övervåningen på
affärshuset och på så sätt kunna bygga
om den tidigare tvättstugan på 32:an till
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minst två lägenheter. Det är till och med
möjligt att man skulle kunna bygga om
den lokal på Kruthornsvägen 48, som i
dag används av fastighetsskötarna, till
ytterligare ett par bostadslägenheter.
Fastighetsskötarna skulle då i stället få
en lokal på affärshusets övervåning. Allt
för att använda så mycket som möjligt
av föreningens hus till just bostäder
med bostadsrätt.
En stor poäng med den här ombyggnaden och omﬂyttningen är nämligen
att föreningens ekonomi blir stabilare
och att det i framtiden ﬁnns mindre
risk för att föreningen blir stående
med tomma lokaler – och hyresförluster. För även om det ﬁnns mycket få
kommersiella lokaler i föreningens
hus och även om de svarar för en försvinnande liten del av intäkterna så
ﬁnns så att säga per deﬁnition en risk
– hyresgäster kan ﬂytta och då minskar intäkterna. Det ﬁnns ett stort överskott på kommersiella lokaler i Sollen-

tuna, och många står tomma i väntan
på hyresgäster.
För även om det i sig blir både bättre
gästlägenheter och föreningslokal genom ombyggnaden – inte minst för att
den nya föreningslokalen inte stör
grannarna som den nuvarande – så
handlar det i grunden också om att
minska den ekonomiska risken för
föreningen. Något som alltså sker genom att omvandla så mycket lokaler
som möjligt till bostadsrätter.

Hobbylokal med rangligt golv
I samband med att de fem nya bostadslägenheterna byggdes på Kruthornsvägen 42 och Kruthornsvägen 22 genomfördes också en upprustning och ombyggnad av den gamla pann-centralen.
Fram till 1980 värmdes lägenheterna i
bostadsrättsföreningen Solhjulet upp
av tre stora oljepannor i ett eget hus
som ligger precis i början på höghuset.
När oljepannorna försvann, och fjärr-
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Den här ranka konstruktionen bar
tidigare upp golv, brädor, maskiner
och människor – inte konstigt att golvet
gungade när man gick på det. Den fick
faktiskt förstärkas för att kunna rivas.

värme kopplades in, uppstod ett tomrum som fylldes med; en liten snickarbod och ett garage för trädgårdsmästarens maskiner. Precis i början av 1990talet byggdes en stortvättstuga, och då
ﬂyttade också snickarboden upp en våning. Så har panncentralen också använts sedan dess.
När snickarboden ﬂyttade upp till
husets övre våning så byggdes den faktiskt på de sista kvarvarande delarna
av oljepannorna. Inte själva pannorna,
men väl de stålkonstruktioner som
stod kring pannorna och som var avsedda att gå på för de »maskinister«
som skötte pannorna. Det var det som
gjorde att golvet i snickarboden faktiskt gungade när man gick på det.
Den konstruktion som var avsedd för
en person, kom istället att bära upp ett
golv, en massa snickerimaskiner och i
bland också ﬂera personer. Flera byggingenjörer har varit uppriktigt häpna
över att golvet inte har rasat ner. Något
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som skulle vara ganska trist både för
den som står på golvet i snickarboden,
men också för den som står under, och
viker tvätt i stortvättstugan.
Redan här fanns alltså all anledning
att göra något åt innanmätet på panncentralen. Och eftersom man bara använde beﬁntliga konstruktioner så blev
det bara golv i halva lokalen. Den gamla snickarboden hade en manshög vägg
efter den sida som vetter mot Kruthornsvägen. Mellan den väggen och de
stora glasfönstren fanns inget golv –
där fanns ingenting. Genom att bygga
golv hela vägen ut så kunde hobbylokalen nästan fördubblas – från knappt
45 kvadratmeter till dryga 80.
När lokalen blev så mycket större så
var det också naturligt att dela in den i
ﬂera delar – för olika användningsområden. Dels naturligtvis en snickarbod
precis som den som fanns där innan,
men också ett rum särskilt avpassat för
målningsarbeten och så ett rum för an-

dra hantverksarbeten än snickeri.
Rummen blev helt separerade – så olika personer kommer att kunna såga,
måla och sy samtidigt. Dessutom byggdes den toalett som saknats. Ombyggnaden av panncentralen har genomförts med start hösten 2014 och i skrivande stund färdigställs de allra sista
detaljerna i inredningen.

Om att hålla egna hemmet i skick
Under väldigt många år innehöll föreningens verksamhetsberättelser regelmässigt en formulering om att skicket
på bostadslägenheterna »alltjämt är
gott«. Fram till 1975 genomförde också
föreningen märkligt nog en årlig besiktning av varje enskild lägenhet. I besiktningsprotokollen ﬁnns anteckningar som till exempel »plattorna i spisen
sönderbrända«, »övre skåplucka i hall
har fel färg«, »matrum: mattan skadad«
och »märken i skåpdörr intill skafferidörr«.
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«Solhjulets dag«« är en ganska ny uppfinning – men den har nu blivit en kär
tradition. Väldigt många av de som bor i
föreningen passar på att umgås med
grannar en eftermiddag under hösten.

Under de senaste åren har verksamhetsberättelsen inte innehållit några
upplysningar om lägenheternas skick.
Detta eftersom det inre av lägenheterna
normalt inte är föreningens eller styrelsens ansvarsområde. Som innehavare
av en bostadsrätt svarar man själv för
det inre underhållet. Det inre underhållet omfattar lite förenklat allting inne i
lägenheten förutom elementen. Och så
har det faktiskt alltid varit.
I föreningens originalstadgar, registrerade hos länsstyrelsen den 1 juli
1959, anges att bostadsrättsinnehavaren
på »egen bekostnad« skall hålla »lägenhetens inre i gott skick«. Lägenhetens
»inre« deﬁnierades då som »såväl rummets väggar, golv och tak som eldstäder, elektriska ledningar intill mätare,
gas-, vatten- och avloppsledningar till
den del de beﬁnna sig inom lägenheten,
ringledning, klosetter, glas och bågar i
lägenhetens ytter- och innerdörrar«.
Denna uppdelning står sig än i dag, fast

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

numera ﬁnns den i bostadsrättslagen i
stället för i föreningens stadgar.
En vanlig hemförsäkring gäller inte
för många av de skador som man kan
drabbas av som ägare till en bostadsrättslägenhet. Hemförsäkringen förutsätter, så att säga, att man bor i en hyreslägenhet och där ligger ansvaret oftast på hyresvärden och på dennes försäkring. I en bostadsrättsförening ﬁnns
självfallet en fastighetsförsäkring, men
den försäkringen täcker normalt inte
skador inne i lägenheterna. Det beror
på att det är bostadsrättshavaren själv
som svarar för det inre underhållet av
lägenheten. Man måste själv se till att
det ﬁnns en »tilläggsförsäkring« som
täcker skador på till exempel köksinredning, parkettgolv och installationer
i badrummet. En sådan försäkring kallas »bostadsrättstillägg« – en tilläggsförsäkring som man har för att man
bor i bostadsrätt. Den brukar kosta ett
par hundralappar om året, men om

man drabbas av en vattenskada, så är
bostadsrättstillägget värt varenda krona som man har betalat i försäkringspremie.

Badrummen är byggda för just bad
I samband med reliningen har det visat
sig att en del badrum i föreningens lägenheter fortfarande är i originalskick.
Det vill säga ser ut precis som de gjorde när första ägaren ﬂyttade in i början
av 60-talet. Det är lite oroande, eftersom det betyder att tätskikten i de badrummen är mer än 50 år gamla. Detta,
i kombination med att tätskikten från
början inte är anpassade efter att badrummen skulle användas till att duscha i, leder till en del vattenskador.
(Tätskikt: för att det inte ska uppstå
vattenskador måste det ﬁnnas ett vatten- och fukttätt skikt i hela badrummet. Utanpå tätskiktet fäster man sedan till exempel kakel och klinker som
inte i sig själva är vattentäta). Enligt
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bostadsrättslagen är det den enskilde
medlemmen som svarar för att tätskikten i badrummet är hela och att de
fungerar. Man svarar således själv för
att badrummet alltid är i sådant skick
att vattenskador inte kan uppstå.
Att man utan vidare får tapetsera
om, byta inredning i köket eller lägga
in parkettgolv är självklart. Om man
tänker sig större ändringar – som i
princip också är tillåtna – som exempelvis att riva väggar, ändra i beﬁntliga
ledningar för vatten, ventilation eller
avlopp, krävs dock alltid styrelsens
skriftliga godkännande.

Vem bor när inte Du bor?



Det kan vara lätt hänt att man glömmer bort parkanläggningen mitt i
föreningen. Så här ser det ut på Edsberget
– det lilla berg som föreningens hus ligger
i en ring kring.

För att en bostadsrättsinnehavare skall
få hyra ut sin lägenhet krävs enligt bostadsrättslagen på samma sätt som vid
ändringar av lägenheten, styrelsens
tillstånd. Saknar man sådant tillstånd
kan man i värsta fall förlora sin lägenhet. Den första juli 2014 ändrades reg-
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lerna om just andrahandsuthyrning i
bostadsrättslagen – syftet med lagändringen var att det skulle bli lättare att
få hyra ut sin lägenhet. Det vill säga att
styrelsen inte längre ska ha möjlighet
att säga nej till en begäran om tillstånd.
Med den elegans som utmärker juristernas språkbehandling sker detta
genom att man i bostadsrättslagen 7
kapitlets elfte paragraf strök ordet »beaktansvärda«. Tillstånd ska efter den 1
juli 2014 ämnas om »bostadsrättshavaren har [beaktansvärda] skäl för upplåtelsen«. Här i bostadsrättsföreningen
Solhjulet kan man väl säga att lagändringen spelar mindre roll. Under de senaste femton åren kan vi i styrelsen
inte dra oss till minnes att vi har nekat
någon som sökt om tillstånd att få
hyra ut sin lägenhet i andra hand.
Trots denna liberala inställning så är
det inte särskilt många lägenheter som
hyrs ut på det här sättet.

Under 2014 har styrelsen beviljat åtta
ansökningar om uthyrning i andra hand.
I en del fall har besluten också avsett förlängning av tidigare lämnade tillstånd.
Vid uthyrning inom familjen (till barn,
syskon, föräldrar eller liknande) har tillstånd till uthyrning lämnats »tillsvidare«
och för närvarande ﬁnns ett dussintal sådana tillstånd registrerade. Oftast handlar det här om föräldrar som hjälper sina
barn till ett första boende och där banken vill att föräldrarna ska äga lägenheten för att de ska låna ut stålar.
Räknar man samman andrahandsuthyrningarna i föreningen så kan man
konstatera att det vid slutet av år 2014
fanns ett knappt 20-tal lägenheter
med tillstånd för andrahandsuthyrning. Rent allmänt kan påpekas att
antalet andrahandsuthyrningar här i
föreningen också minskat kraftigt –
för att inte säga dramatiskt – under de
senaste 25 åren. Bara under 1991 beviljades till exempel 44 tillstånd och
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Föreningens parkeringshus heter i formella samanhang »kvarteret
Ensittaren« och byggdes först 1970. Hela
bygget kostade enligt bokföringen från
det året 463.956 kronor och 12 öre.

1992 hela 55 stycken, detta utöver sådana som gällde inom familjen. Under
den perioden så var det i perioder så
att mer än var tionde lägenhet var uthyrd i andra hand – men i dag finns
det bara lite knappt en uthyrd lägenhet per hus.
För att göra den här lagändringen
smakligare för bostadsrättsföreningarna, särskilt de som kanske inte gillar
andrahandsuthyrningar, så har man
samtidigt öppnat för att föreningarna
ska få ta ut en avgift av dem som hyr
ut i andra hand. Sådana avgifter får
föreningarna redan ta ut när en lägenhet överlåts (överlåtelseavgift) och när
den pantsätts (pantsättningsavgift).
Den första är på en dryg tusenlapp och
den andra på lite drygt 300 kronor. På
detta sätt täcks föreningens kostnader
för att administrera överlåtelser och
pantsättningar.
Men för att den här typen av avgifter
ska få tas ut så måste det anges i före-
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ningens stadgar (bostadsrättslagen 7
kap 14 §). Styrelsen har därför lagt
fram ett förslag (en proposition) till
föreningsstämman att stadgarna ska
ändras (egentligen kompletteras) med
en bestämmelse där föreningen ska ha
rätt att ta ut en avgift på maximalt 10
% av basbeloppet per år (det motsvarar
ungefär 4.500 kronor).

Bilarna är numera lite trångbodda
Här i bostadsrättsföreningen ﬁnns totalt 676 bilparkeringsplatser samt 6
stycken speciella parkeringsplatser för
motorcyklar. När föreningen planerades var, trots att bilar blivit allt vanligare på 50-talet, den gällande normen
att det skulle anläggas en parkeringsplats per 150 kvadratmeter bostadsyta.
Det ger enligt den normen färre än 300
parkeringsplatser för hela bostadsrättsföreningen. En mycket framsynt styrelse drev dock igenom att man redan
från början skulle anlägga 525 parke-

ringsplatser. Redan 1970 lät föreningen
också bygga det stora parkeringsgaraget som ligger öster om höghuset (fastigheten Ensittaren). Det ﬁnns idag –
om man räknar in de 123 bostadsrättsgaragen – nästan en parkeringsplats
per lägenhet. Under 90-talet byggdes
också en del lekplatser om till parkeringsplats och i dag ﬁnns totalt 551
parkeringsplatser uthyrda och de är
uppdelade på 99 stycken kallgarageplatser, 224 parkeringsplatser med
eluttag och 228 parkeringsplatser utan
eluttag.
Men trots att man byggde många
fler parkeringsplatser än nödvändigt i
början av 60-talet och ganska många
har tillkommit, så är det för närvarande kö till alla typer av hyresparkeringsplatser i föreningen. Det finns
ett kösystem både till parkeringsplatser i allmänhet, men också om man
vill byta till en plats som ligger närmare den egna bostaden.
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Bostadsrättsgaragen – som är en
ganska ovanlig konstruktion – köps
och säljs på precis samma sätt som bostadslägenheterna. Månadsavgiften för
ett sådant är för närvarande 556 kronor. De senaste åren har sådana här garage, som inte består av något annat är
tre väggar och en garageport, som omsluter knappa 13 kvadratmeter golv,
sålts regelmässigt för något över
200.000 kronor. Under 2014 sattes här
också ett rekord när ett garage såldes
för 240.000 kronor. Det antyder därmed hur man värderar en parkeringsplats i Edsberg.

Så sköts föreningen



Luciafirandet har också snabbt blivit en
rotad tradition. Tusentals marschaller
tidigt på morgonen om det är vardag, eller
som här firande med fika på eftermiddagen när det är lucia på helgen.

Här i Sollentuna kommun är bostadsrättsföreningen Solhjulet den näst
största ägaren av bostadsfastigheter (efter det kommunalt ägda Sollentunahem). Nästan alla kommuner i Sverige
äger bostadsbolag (allmännyttan) och
om man jämför föreningen med dem
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så är föreningen större än, eller lika
stora, som omkring 40 procent av dessa bolag runt om i Sveriges kommuner.
Sådana företag har regelmässigt dussintalls anställda med en verkställande
direktör i spetsen – inte sällan också
både ekonomichef, förvaltningschef
och fastighetschef. Här i föreningen
hålls förvaltningen samman av styrelsen, men sköts till stora delar av ett antal externa entreprenörer.
Hösten 2013 blev på ett sätt dramatisk – på ett annat sätt inte dramatisk
alls. Det företag som föreningen hade
anlitat under ett antal år för den tekniska förvaltningen (vicevärden), fastighetsskötseln, trappstädningen och trädgårdsskötseln gick i konkurs och lade
därmed helt ner verksamheten i augusti. Under några veckor var situationen
lite rörig, men snabbt kom nya fastighetsskötare på plats, trappstädningen
satte igång med ett annat företag och
samma sak med trädgårdsskötseln.

En förklaring till att det hela inte
märktes särskilt mycket var att styrelsen
redan under våren 2013 beslutade att
göra en översyn av samtliga avtal gällande förvaltningen. När Flodafors Fastighetsaktiebolag och alla dotterbolagen
rätt så överraskande försattes i konkurs
i augusti 2013, så blev det alltså helt
plötsligt dags för den översyn och upphandling av förvaltningen som egentligen var planerad till början av 2014.
Knut Jönson Byggadministration AB
tog över fastighetsskötseln. Pelle Åkerlind, Robert Frodener och Jan Söderman arbetar lika många timmar per
månad som fastighetsskötaren och
gårdskarlen tidigare gjorde tillsammans – men de delar närvaron i föreningen mellan sig.
Den tidigare funktionen som vicevärd har delats upp i tre delar. Den
grundläggande »kundtjänsten« har tagits över av Richard Österlund som
istället för den ganska ålderdomliga

63

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET



På Edsberget, bakom höghuset, kan
man alltid hämta gratis blomjord. Ett
vanligt år går det åt mellan 12 och 15 ton
jord.

titeln »vicevärd« nu synnerligen modernt kallas »koordinator«. För det är i
första hand just det som Richard gör –
samordnar alla delar av föreningens
dagliga verksamhet. Mer specialiserade saker som tidigare legat på vicevärden har i stället, då det gäller juridiska frågor, flyttats till den jurist som
föreningen samarbetat med under
många år. Mer komplicerade frågor
kring underhåll och byggtekniska frågor har lagts på en byggingenjör. Även
byggingenjören, som heter Johan Fromell, har vi haft ett långt samarbete
med, och han arbetar också på Knut
Jönson Byggadministration. På ett sätt
kan man säga att den här typen av
uppdelning och specialisering är en
nödvändighet. Både de juridiska ärendena (exempelvis vattenskador) blir
allt mer komplicerade och även kraven på byggentreprenader (även ganska små) är nuförtiden mycket omfattande.
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Trappstädningen sköts sedan september 2013 av ett företag som heter
Städpulsen Aktiebolag. Det är ett städföretag som är baserat i Sollentuna och
som har kollektivavtal för att ta hand
om de egna anställda och dessutom är
Svanen-märkta för att ta hand om miljön omkring oss alla.
Runt föreningens 20 hus ﬁnns ganska stora trädgårdsanläggningar – buskar, träd, gräsmattor, planteringar och
blommor. Under våren 2014 inleddes
ett samarbete med företaget Stockholm trädgårdstjänst AB, som då tog
över efter den tidigare trädgårdsmästaren (även han försvann när Flodafors la
ner verksamheten). De har varit verksamma som trädgårdsmästare i över 40
år, med många välskötta trädgårdar
kring Stockholm som kunder.
Den här årsredovisningen grundar
sig på föreningens löpande bokföring.
Föreningen har en årsomsättning på i
storleksordningen 30 miljoner kronor

och långt över 1.000 kunder (personer
som äger bostadsrätter och hyr saker). Det säger sig självt att detta för
med sig en ganska omfattande bokföring och administration. Föreningens
kamrer svarar för löpande bokföring,
deklarationer, all hantering kring hyror och avgifter, pantsättningar av lägenheter, bokslut och en hel del annat. Detta arbete sköts av Ekonomgruppen i Kista – som är ett företag i
en större koncern som heter Anylator-gruppen.

Och så styrs föreningen
Under föreningsstämman, som går av
stapeln i maj varje år, beslutas vilka personer som ska sitta i föreningens styrelse. Styrelsen fattar beslut – och ser till
att dessa genomförs. Det rör sig om allt
från rent administrativa beslut, som att
bevilja medlemskap till de som köpt lägenhet i föreningen, till beslut om på
vilket sätt stora underhållsprojekt ska
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Alla som arbetar med föreningen är lika
viktiga och tillsammans gör de föreningen till en bättre plats att bo på. Här
Abdi, Ingrid och Ahmed från Cameleonten
som bland annat hjälper till i trädgården.

genomföras. Styrelsen består av fem ledamöter och fyra suppleanter. Under
de senaste åren har styrelsen bestått av
i stort samma personer. Tanja Järvinen
som avgick vid stämman våren 2013
(efter 12 år i styrelsen) ersattes – och så
fortsatte styrelsen att fungera som vanligt.
Styrelsen har efter stämman i maj
2014 bestått av: Anna Grönvall, ordförande; Ninni Lund, vice ordförande;
Stefan Jeppsson, sekreterare; Mikael
Åberg och Bibbie Borell, ordinarie ledamöter. Samt suppleanterna Johannes
Hansson, Ida Litzell, Christer Lindberg
och Maritha Björkengren.
I det verkliga styrelselivet spelar det
ingen praktisk roll om man är ordinarie
ledamot eller suppleant. Alla är med på
mötena och alla deltar aktivt i arbetet.
Ledamöterna väljer i regel ärenden och
arbetsuppgifter efter intresse och engagemang. Om någon brinner för en fråga
så tar han eller hon tag i den och driver
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den. Helt enkelt för att det brukar bli
mycket bättre resultat om man jobbar
från hjärtat. Under 2014 träffades styrelsen vid nio tillfällen (under 2013 också
vid nio tillfällen).
Vid fjolårets föreningsstämma beslutades enhälligt att det fasta arvodet till styrelsen skulle uppgå till sammanlagt
300.000 per år. Det fasta arvodet fördelar
sedan styrelsen själva mellan samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen. Utöver den fasta delen av arvodet beslutade föreningsstämman också att »Sollentuna kommuns arvodesregler för mötesersättningar och extra uppdrag«, även
fortsättningsvis, ska gälla för styrelsen.
Samtliga arvodesutbetalningar har
attesterats av styrelsen i sin helhet och
under 2014 betalades totalt 395.435
kronor ut till styrelsen i arvode. Av detta var 299.955 kronor fast arvode (45
kronor försvann eftersom vi avrundade
alla beloppen nedåt) och 42.504 kronor
mötesarvode. Ersättningen för »extra

uppdrag« uppgick till 52.976, och det
kan tarva en liten förklaring. Dessa ersättningar består av arvoden (i enlighet
med stämmans beslut) när delar av styrelsen träffas som en »arbetsgrupp« för
att förbereda ärenden till ett vanligt
styrelsemöte. Det är också oftast dessa
arbetsgrupper som tar möten med entreprenörer, myndigheter och andra
utomstående.
Förra året (2013) uppgick dessa arvoden för »extra uppdrag« till hela
122.320 kronor och det är kanske inte
så svårt att räkna ut varför de inte ens
är hälften så stora i år. År 2013 la styrelsen ner ett omfattande arbete i
samband med att det gamla förvaltningsbolaget försvann från föreningen – och på de upphandlingar som sedan utfördes i rasande takt under senhösten och vintern. Det totala arvodet
under 2014, som blev ett mer normalt
år, ligger på ungefär samma nivå som
under 2012. ¶
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Körsbärsbavaroise Ernst Grönwall
Det här behöver Du för fyra portioner:
225 gram körsbärspuré
2 stycken gelatinblad
100 gram äggula
50 gram strösocker
2 deciliter vispgrädde 40%
2 matskedar körsbärslikör
saften av en halv citron
3-5 stycken färska myntablad
Så här gör Du: Koka upp körsbärspurén tillsammans med myntabladen och låt kallna.
Plocka bort myntabladen från purén.
Vispa äggula och strösocker över svag värme på spisen (helst vattenbad) tills den blir till en tjock kräm
(vispa inte för länge och för varmt – maximalt 74
grader – annars blir det äggröra), låt svalna.
Blötlägg gelatinbladen i rikligt med kallt vatten i ungefär 20 minuter. Ta upp gelatinbladen och krama ur
allt vatten. Smält gelatinbladen i lite av körsbärspurén. Tillsätt sedan resten av purén och rör om.
Rör ner purén, citronsaften och likören i äggsockersmeten. Vispa grädden och vänd ner den i smeten.
Fyll bavaroisen i portionsformar, ställ kallt några
timmar för att stelna.

Bavaroise Ernst Grönwall
DESSERT KOMPONERAD AV EDSBACKA KROG TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULETS

50-ÅRSDAG

Chokladgelé till toppning
Det här behöver Du för fyra bavaroiser:
225 gram vatten
185 gram strösocker
75 gram kakao
40 gram glykos (finns att köpa på apoteket)
20 gram choklad – mörk efter smak
150 gram vispgrädde 40 % (lätt vispad)
4 stycken gelatinblad
Så här gör Du: Koka alla ingredienser utom gelatinbladen i cirka 10 minuter. Skumma noga för att få
en blankare gelé. Blötlägg gelatinet på samma sätt
som i receptet för bavaroisen, och avsluta genom att
tillsätta de väl urkramade gelatinbladen. Rör och sila
genom finmaskig sil. Ställ blandningen kallt.
Några timmar före servering värms chokladgelén försiktigt så att den blir lättflytande. Fördela gelén över
varje bavaroise så att det blir som ett chokladlock. Ställ
åter kallt tills gelén stelnat. Dekorera med ett vackert
färskt myntablad och lite söndersmulad söt kaka.

Flygfotot från 1966.
Notera att parkeringshuset saknas.

Antal som bor här: 1.122 personer
Genomsnittlig årsavgift: 552 kronor per år och kvadratmeter
Bostadslägenheter: 691 stycken (snart 696)
Antal fastigheter: 26 stycken (20 bostadshus)
Bostadsyta: 47.350 kvadratmeter (snart 222 till)
Parkeringsplatser: 676 stycken
Kommersiella lokaler: 3 stycken
Soliditet: 29 procent
Omsättning: 30 miljoner kronor per år
Föreningens långfristiga lån: 57 miljoner kronor

Marknadsvärde bostadsrätterna: närmare en och en halv miljard kronor
Fastigheternas taxeringsvärde: 500 miljoner kronor
Storlek: Sollentuna kommuns största
privata ägare av bostadsfastigheter
Organisationstillhörighet: Helt fristående
Hemsida: www.solhjulet.se
Utmärkelser: Sollentuna kommuns byggnadsvårdsdiplom 2004
Årets Bostadsrättsförening 2008
Svenska Publishingpriset 2009
Finalist Årets Byggnadsvårdare 2011

Vi avslutar som vanligt med ett tack till de,
numera anonyma personer
på Skånska Cementgjuteriet,
som byggde våra fina hus i början av 60-talet.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

