
Fortsatt tufft för 
fastighetsbranschen
Det blir allt svårare att fram-
gångsrikt driva fastighets- 
företag. Det visar den senaste 
undersökningen Fastighets-
företagarklimatet från 
Fastighetsägarna GFR. Index 
för de undersökta kommuner-
na har aldrig varit lägre sedan 
mätningarna startade 2006. 

Den övergripande trenden för 
samtliga undersökta kommuner 
har varit stadigt negativ sedan 
2007.

För åttonde året i rad  har Fastig-
hetsägarna GFR låtit Demoskop 
genomföra en undersökning. Un-
der november 2013 genomfördes 
totalt 1 100 telefonintervjuer med 
fastighetsföretagare i 20 kommu-
ner inom Fastighetsägarna GFRs 

upptagningsområde.
I årets undersökning är det tyd-

ligt att allt färre ser dagens hyres-
nivåer som tillväxtskapande. Det-
ta är sannolikt en naturlig följd av 
den på många orter svaga hyres-
utvecklingen under 2013.
- Sedan tidigare har en rad obero-
ende utredningar fastslagit att 
bruksvärdessystemet skapar bo-
stadsbrist. Att så få fastighetsföre-
tag ser hyresnivåerna som en till-
växtmöjlighet är ytterligare en 
indikation på att dagens hyres-
sättningssystem behöver ses över 
säger David Björnberg, utredare 
på Fastighetsägarna GFR. 

Fastighetsföretagen utgör en 
central del av ekonomin. De byg-
ger nya bostadsområden, utveck-
lar stadskärnor, driver på infra-

struktursatsningar och påverkar i 
allra högsta grad många männis-
kors vardag.
- Därför är det viktigt att det ska-
pas förutsättningar för de här 
företagen att utvecklas, både på 
central och lokal nivå, säger 
David Björnberg. 

Undersökningen visar att allt 
färre tycker att de kommunala 
avgifterna är rimliga. Även kom-
munernas sätt att informera om 
större förändringar får kritik. Det 
framkommer även i undersök-
ningen att fler tycker det är en 
god investering att köpa fastighe-
ter.  Det är ett positivt tecken då 
investeringar i fastigheter är avgö-
rande för samhällsutvecklingen. 

ANNA ANDERSSON

HYRESFÖRHAND-
LINGARNA BLIR 
FÖRSENADE
 Sällan har så få uppgö-
relser varit färdiga till års-
skiftet som i år. Bland annat 
är förhandlingsarbetet i 
Göteborg försenat, vilket 
berör drygt 40 procent  av 
de lägenheter som Fastig-
hetsägarna GFR förhandlar. 
Läs mer på sidan 2.

GOD HÄLSA PÅ 
SAXBORN GER FLER 
MIKROLÅN 
 Varje månad lyckas de sju 
anställda på Saxborn Fastig-
heter träna ihop till några 
tusenlappar som skänks till 
organisationen MyC4. På så 
sätt engagerar sig Saxborn i 
sina två hjärtefrågor, medar-
betarnas egen hälsa och om-
världen runtomkring. 
Läs mer på sidan 6.

DUBBLA MARKNA-
DER FÖR HANDELS-
FASTIGHETER 
 Omsättningen på Frölun-
da torg i Göteborg är lika 
stor som den totala 
omsättningen i fem mindre 
kommuner. Det kan alltså 
vara både en vinstlott och 
en nitlott att äga handelsfas-
tigheter. Men det handlar 
inte om att motarbeta köp-
centrumen som växer fram. 
Snarare att hitta samarbeten 
för att gemensamt utveckla 
orten som en destination. 
Läs mer på sidan 4. 

"Vi vill få en bra mix av butiker i city."   JOHAN TORSTENSSON PÅ CITYFASTIGHETER, SID 7

Utredning visar 
stor vilja att 

bygga om vindar sid 5

Dags att ha koll på 
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För åttonde året i rad har Fastighetsägarna GFR låtit Demoskop undersöka hur förutsättningarna att bedriva fastighetsföretag 
är ute i landets kommuner. 
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Trabantköer 
inget för oss
Vi har rivstartat det nya året 
med målsättningen att nå ännu 
längre i vårt arbete med att 
bland annat ändra hyresreg-
leringen. Ett bra exempel är 
seminariet som vi tillsammans 
med handelskamrarna ordnade 
för Bokriskommittén. 

Där presenterade Assar 
Lindbeck, professor i national-
ekonomi, sina tankar kring 
hur hyreskontrollen kan av-
vecklas. Han förordade att 
marknadshyror införs, men att 
fastighetsägare under en över-
gångsperiod ska ha rätt att 
höja hyran med maximalt x 
procent per år utöver den all-
männa inflationen. 

Som Assar Lindbeck sa mås-
te nackdelarna med marknads-
hyra vägas mot nackdelarna av 
att hyreskontrollen innebär att 
det är lika lång kö till en hyres-
lägenhet i huvudstaden som 
det var till att köpa en Trabant 
i gamla Östtyskland. 

I det här numret av Fastig-
hetsägaren berättar vi mer om 
vår senaste utredning som tar 
tempen på fastighetsföreta-
garklimatet runt om i våra 
kommuner. Vår utredare Da-
vid Björnberg konstaterar att 
index för de undersökta kom-
munerna aldrig har varit lägre 
sedan mätningarna startade 
2006. Vi arbetar på att bryta 
den trenden. 

Som vanligt kommer vi i år 
att ha en föreläsningsturné där 
vi redogör för kommunernas 
resultat i årets undersökning. 
Vi ser fram emot att diskutera 
hur till exempel planprocessen 
ska gå snabbare och smidigare 
på just din ort. 
Målsättningen 
måste vara 
ett bättre 
resultat  
2014.

Förhandlingarna för 
2013 går trögt 
Sällan har så få uppgörelser 
varit färdiga till årsskiftet 
som i år. Bland annat är 
förhandlingsarbetet i Göte-
borg försenat, vilket berör 
drygt 40 procent  av de 
lägenheter som Fastighets-
ägarna GFR förhandlar.   

- Vi upplever att det finns en trög-
het hos Hyresgästföreningen som 
vi inte är vana vid. 
Vad detta beror på 
är svårt att säga, 
säger Lars Stjern-
felt, affärschef på 
Fastighetsägarna 
GFR. Han kon-
staterar dock att konsekvensen 
blir besvärlig för både medlem-
mar och hyresgäster. 

Att fakturera retroaktiva hyror 
skapar mer administration för 
fastighetsföretagen, och de hy-
resgäster som får retroaktiva
hyror blir irriterade.

- Vi gör allt vi kan för att påskyn-
da processen. Men vi accepterar 
inga nollbud i förhandlingarna, 
vilket såklart påverkar situatio-
nen, säger Lars Stjernfelt.

Under tiden som förhandling-
arna pågår arbetar Fastighets-
ägarna också politiskt för att änd-
ra synen på den svenska förhand-
lingsmodellen.
- Den är omodern och ineffektiv. 

Det är dags att 
politikerna tar 
ställning och vi-
sar att de vill ta 
ansvar för att 
ändra systemet. 
Nuvarande för-

handlingsmodell hämmar tillväx-
ten och en sund utveckling av 
hela bostadsmarknaden, säger 
Lars Stjernfelt.

En ljusning är att frågan seglat 
upp på den nationella politiska 
dagordningen det senaste halv-
året. Riksbankschefen Stefan 

Ingves har förslagit en blocköver-
skridande bostadskommitté och 
Boverket har tydligt sagt att Sve-
riges hyressättningssystem är 
förlegat.
- På lång sikt tror jag att vi kom-
mer att få se stora förändringar 
som är positiva för att vi ska få en 
sund bostadsmarknad. På kort 
sikt hoppas jag att vi har alla för-
handlingsuppdrag i hamn senast 
till den första april, säger Lars 
Stjernfelt.  

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

VD HAR ORDET

CHARLOTTE ANDERSSON, VD
charlotte.andersson@fastighetsagarna.se

Sena förhandlingar kan bli till besvär för både fastighetsföretag och hyresgäster.  

"Vi gör allt vi kan 
för att påskynda 
processen, men vi 
accepterar inga 

nollbud."

Lars Stjernfelt menar att nuvarande sys-
tem är omodernt och ineffektivt. 
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Miljöförvaltningen i Göte-
borg har påbörjat sin årliga 
kontroll av fastighetsägarnas 
egenkontroll. Syftet är att 
säkerställa att fastighets-
ägarna levererar en god 
inomhusmiljö till sina hyres-
gäster.

- Vi tittar bland annat på ventila-
tion, fukt, mögel, skadedjur och 
avfall. Vi tittar även på energiför-
brukningen. Vår uppgift är att se 
till att fastighetsägare tar sitt an-
svar enligt miljöbalken, säger 
Yusra Moshtat, miljöinspektör på 
Miljöförvaltningen i Göteborgs 
Stad.

Hon berättar att de varje år väl-
jer ut cirka 20 fastighetsägare eller 
fastigheter som ska kontrolleras. 
Kontrollerna omfattar både pri-
vata och kommunala bolag. 
- De brister som framkommer vid 
kontrollen rör oftast ventilationen 
och utrymmen för avfall. Men de 
flesta fastighetsägare vill göra rätt 
och åtgärdar därför sina brister 
snabbt, säger Yusra Moshtat. 

Hon påpekar att dialogen med 
fastighetsägarna är viktig och 
genom att jobba tillsammans 

kan båda parterna lägga kraft på 
annat än klagomål. 
- När fastighetsägarna tar sitt an-
svar för inomhusmiljön och har 
en bra dialog med sina hyresgäster 
får de färre klagomål från hyres-
gästerna och ett bättre rykte. 
Dessutom slipper de betala för 
den klagomålhanering som vi 
gör, säger hon. 

I januari fick de utvalda fastig-
hetsägarna ett brev som informe-
rade om kontrollen samt en 
checklista. I mars utför Miljöför-
valtningen kontrollerna, utan 
fastighetsägaren, genom att 
knacka dörr och inspektera lägen-
heterna. Under april till maj dis-
kuterar Miljöförvaltningen resul-
tatet med fastighetsägarna och 
beskriver de eventuella brister 
man upptäckt. Fastighets-
ägarna får ett föreläggande att 
rätta till bristerna. Gör man inte 
det får man ett vite. I juni faktu-
rerar Miljöförvaltningen för det 
arbete man utfört. Kostnaden är 
900 kronor i timmen. 
- Det är fastighetsägarnas ansvar 
att ha en god inomhusmiljö och 
det är vårt ansvar att se till att de 

följer lagen, säger Yusra Moshtat.
Hon är mycket positiv till att 

Fastighetsägarna GFR erbjuder 
sina medlemmar ett system för 
egenkontroll. 

- Det innebär att både fastighets-
ägare och jag som miljöinspektör 
kan lägga vårt fokus på miljöar-
betet istället för klagomål vilket 
är mycket positivt, säger hon.

MIA LARSSON

Hjälp att få vid 
ombyggnation
75 procent av Sveriges 
bostadslägenheter är 
byggda före 1975. Många 
av dem är i behov av upp-
rustning.

I en del fall har projekt för 
upprustning av äldre lägen-
hetsbestånd blivit föremål för 
omfattande massmedial upp-
märksamhet. Där har fokus 
legat på de hyreshöjningar 
som planerats och hyresgäs-
ters farhågor för att inte ha 
ekonomisk möjlighet att be-
hålla sin bostad.  
- Detta är en utmaning för 
branschen. Att relationen till 
hyresgästen och massmedia 
hanteras på ett så framgångs-
rikt sätt som möjligt är av be-
tydelse både för bilden av den 
berörda fastighetsägaren och 
för fastighetsbranschens anse-
ende, säger Charlotte Anders-
son, vd på Fastighetsägarna 
GFR.

Fastighetsägarna erbjuder 
därför stöd på flera olika sätt 
till medlemmar vid ombygg-
nation. Bland annat tillhan-
dahåller Fastighetsägarna 
hjälp och rådgivning gällande 
informationsmöten, entrepr 
enadkontrakt, hyresförhand-
ling och inhämtande av hy-
resgästens godkännande av 
åtgärd. Fastighetsägarnas 
medlemmar kan också få råd-
givning om kontakterna med 
massmedia i samband med 
ombyggnation. För att under-
lätta dialogen mellan hyres-
värd och hyresgäst har Fastig-
hetsägarna även tagit fram 
broschyren ”Varför upprusta?  
Frågor och svar om ombygg-
nadshyror”, som är avsedd att 
ge hyresgäster information om 
varför ombyggnation sker. 

Färre klagomål med bra 
egenkontroll

Viktigt att veta om miljöbalken
Att äga fastigheter innebär 
att man bedriver miljöfarlig 
verksamhet enligt lagen. Där-
för omfattas fastighetsägare 
av Miljöbalken, som bland 
annat ser till att människors 
hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter. 

- Miljöbalken kräver att fastig-
hetsägarna själva tar ett ansvar 
för att följa gällande bestämmel-
ser, det som kallas egenkontroll. 
Det gäller bland annat buller, ra-
don, systematiskt brandskyddsar-
bete och elanläggningar, säger 
Sara Hogstadius, fastighetsjurist 
på Fastighetsägarna GFR. 

Miljöbalken är uppbyggd på 

ett antal grundläggande princi-
per som kunskapsprincipen och 
försiktighetsprincipen. 
- Det innebär att fastighetsäga-
ren har skyldighet att ha den 
kunskap som krävs för att veta 
vilka krav som ställs på denne 
som verksamhetsutövare och att 
fasighetsägare ska arbeta för att 
förebygga, hindra eller motverka 
skador eller olägenheter för män-
niskors hälsa eller miljö, säger 
Sara Hogstadius. 

Enligt miljöbalken ligger be-
visbördan hos fastighetsägarna. 
Det innebär att om en hyresgäst 
klagar på buller och anmäler 
detta till tillsynsmyndigheten, 

och de gör en kontroll, är det 
fastighetsägaren som får betala 
för detta jobb. 
- Fastighetsägaren får stå för 
kostnaden som det innebär att 
utreda en anmälan, säger Sara 
Hogstadius.

Om lagen inte följs kan till-
synsmyndigheten ge ett föreläg-
gande eller utföra vissa åtgärder 
som fastighetsägaren sedan får 
betala för. Miljöbalken innehål-
ler också straffbestämmelser och 
brott mot lagen kan ge böter el-
ler fängelse upp till två år. Man 
kan också få betala en miljö-
sanktionsavgift.

MIA LARSSON

Yusra Moshtat, miljöinspektör, menar 
att dialogen med fastigetsägare är vik-
tig när hon kontrollerar egenkontrollen.
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Tudelad marknad för 
handelsfastigheter  
Omsättningen på Frölunda 
torg i Göteborg är lika stor 
som den totala omsätt-
ningen i fem mindre kom-
muner. Det kan alltså vara 
både en vinstlott och en 
nitlott att äga handels-
fastigheter. 

- Lösningen är inte att motverka 
köpcentrumen. Snarare att sam-
arbeta kring orten som destina-
tion, säger Rudolf Antoni, nä-
ringspolitisk chef på Fastig-
hetsägarna GFR.

Handeln i Diligentias köpcen-
trum Frölunda torg omsatte 2,7 
miljarder år 2013. Det motsvarar 
den totala detaljhandeln i Åmål, 
Hjo, Skara, Tranemo och 

Bengtsfors kommun tillsam-
mans.
- Den svenska marknaden för 
handelsfastigheter är alltså tude-
lad. Å ena sidan ser vi enorma 
investeringar och god lönsamhet 
i tillväxtregionerna, säger Rudolf 
Antoni.

Å andra sidan är det i många 
mindre städer allt svårare att be-
hålla lokalhyresgäster och ännu 
svårare att attrahera nya butiker 
som hyresgäster, fortsätter han.
- Det handlar dels om urbanise-
ringen och förändringar i män-
niskors livsstil, men också om 
lokala politiska beslut. Vissa 
småstäder klarar sig betydligt 
bättre än andra. Där kan vi som 
branschorganisation hjälpa till 

att möta utmaningen, säger han.

Stadskärnans konkurrenskraft 
mot andra handelsplatser mins-
kar i 15 av 20 städer i undersök-
ning Fastighetsföretagarklima-
tet. I de mest utsatta städerna är 
det över 70 procent av fastighets-
företagen som tycker att stads-
kärnan står sig dåligt i konkur-
rensen. 
- Lösningen är att samarbeta 
med externhandel, inte motar-
beta den. Det handlar främst om 
att hitta synergierna, värna hel-
heten och utveckla staden som 
destination. Jag tror ingen i för-
längningen gynnas av en utdöd 
stadskärna, säger Rudolf Antoni.

ANNA ANDERSSON

Nu får du rabatt 
på vårens kurser
Fastighetsägarna Utbild-
ning erbjuder kurser 
för både dig som är ny i 
fastighetsbranschen och för 
dig som har lång erfaren-
het. Nu är vårens kursutbud 
klart och anmäler du dig 
senast den 14 mars får du 
rabatt på priset.

- Vi utvecklar våra kurser allt 
eftersom lagar ändras och nya 
tekniker utvecklas så att våra 
medlemmar alltid kan hålla sig 
uppdaterade, säger Åsa Håård 
Sundhall, utbildningsansvarig 
på Fastighetsägarna GFR. 

De klassiska kurserna som 
Grundläggande hyresrätt och 
Avflyttningsbesiktning finns 
kvar i kursutbudet men i vår 
dyker det upp ännu en nyhet. 
- Vi erbjuder nu kursen Lokal-
hyreskontrakt – vanliga och 
praktiska problem som ska 
hjälpa medlemmar som har 
kommersiella lokaler i sitt fast-
ighetsbestånd, säger Åsa Håård 
Sundhall.

En annan möjlighet som 
finns är att anordna en skräd-
darsydd utbildning för sitt fö-
retag. 
- Vi företagsanpassar då utbild-
ningen efter företagets behov 
så att företaget får ut bästa möj-
liga resultat, säger Åsa Håård 
Sundhall.  
Anmäler du dig till vårens kur-
ser senast den 14 mars får du 
1 000 kronor i rabatt på en hel-
dagskurs eller 500 kronor i
rabatt på en halvdagskurs. Du 
hittar kursutbudet i kurskata-
logen eller på vår hemsida. 
 

ANNA ANDERSSON

ETT JURIDISKT ÄRENDE

 Hyresvärden ville avveck-
la sitt fastighetsbestånd 

Ett kommanditbolag var ägare till ett 60-tal 
fastigheter och bedrev uthyrningsverk-
samhet. Fastigheterna var bebyggda med 
fristående villor eller parhus som hyrdes 
ut.  Efterhand började bolaget att avveckla 
verksamheten genom att sälja flertalet av 
fastigheterna. 

Till slut ägde kommanditbolaget endast två fast-
igheter. De aktuella fastigheterna var bebyggda 
med parhus som hyrdes ut. 

Ägarna i kommanditbolaget var över 70 år och 
ville sälja även de två återstående fastigheterna 
och helt avveckla verksamheten. Hyresgästerna 
erbjöds att köpa fastigheterna. När hyresgästerna 
inte ville köpa fastigheterna sade kommanditbo-
laget upp hyresgästerna för att kunna sälja fastig-
heterna. Hyresgästerna ville inte flytta och tvis-
ten prövades först av hyresnämnden. 

Hyresnämnden tog hänsyn till att hyresgäs-
terna haft en mer än tio år lång hyrestid och att 
de nu sagts upp med endast sedvanlig tre måna-

ders uppsägningstid samt att hyresvärden inte 
medverkat till att hyresgästerna fick tillgång till 
några ersättningslägenheter. Hyresnämnden an-
såg att hyresgästernas besittningsskydd var så 
starkt att de skulle ha rätt att bo kvar i lägenhe-
terna trots att hyresvärden önskade avveckla 
verksamheten. 

Svea hovrätt gjorde dock en annan bedömning. 
Hovrätten uppmärksammade visserligen att hy-
resgästerna bott i husen en lång tid och att de 
inte erbjudits något alternativt boende. Trots 
detta kom hovrätten fram till att hyresvärdens 
intresse av att avveckla sitt fastighetsbestånd och 
upphöra med uthyrningsverksam- 
heten vägde tyngre än hyresgäster- 
nas intresse av att få behålla  
lägenheterna.  

Hyresgästerna fick därför flytta 
från parhusen. Hyresgästerna 
fick uppskov med avflyttningen 
i tre månader från det 
att hovrätten meddelade  
beslutet.
 

EMMA ÖSTERDAHL, FASTIGHETSJURIST, FASTIGHETSÄGARNA GÖTEBORG
emma.osterdahl@fastighetsagarna.se
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Fler bostäder om krav 
på hiss tas bort
Avskaffade hisskrav skulle få 
fastighetsföretag att bygga 
om sina vindar till lägen-
heter. Tusentals lägenheter 
skulle kunna skapas bara 
inom Fastighetsägarna GFR:s 
område. Det visar en under-
sökning som nyligen gjorts.

Bland annat bedömer över 70 
procent av de tillfrågade fastig-
hetsföretagen att de har out-
nyttjade kvadratmetrar att byg-
ga på i sitt befintliga fastighets-
bestånd. 
- Jag måste säga att jag är lite 
förvånad över den höga siffran. 
Jag visste att det var många som 
hade byggbara utrymmen men 
inte att det var så många. Det 
visar på att problematiken är 
större än man trott och att nå-
got behöver göras, säger Matts 
Ståhl som äger fastigheter i 
Halmstad. 

I rapporten kan man även läsa 
att tillgänglighetskrav och kom-

munala särkrav är de största 
hindren för att det inte skapas 
fler lägenheter idag. Matts Ståhl 
håller med i att tillgänglighets-
kraven är ett stort hinder och 
menar att det inte lönar sig att 
bygga om till exempel krav på 
hiss finns med i beräkningarna.  
- Finns hisskraven med är det en 
investering som inte går att räk-
na hem. Det är inte ens lönt att 
börja räkna på det. Det är för 
små ytor som man får loss i jäm-
förelse med vad det skulle kosta 
att installera hiss i hela fastighe-
ten, säger han. 

Det ligger just nu ett lagförslag 
om att lätta på tillgänglighets-
kraven. Bland annat säger lag-
förslaget att det ska bli möjligt 
att göra avsteg på kraven på till-
gänglighet och användbarhet 
vid byggnation av lägenheter på 
högst 35 kvadratmeter på en 
vind. 
- Det skulle göra stor skillnad 
om hisskravet slopas. Då skulle 

det bli betydligt enklare att ut-
nyttja de tomma ytor som finns 
i befintligt bestånd. Och vi 
skulle kunna räkna hem det 
också, säger Matts Ståhl. 

ANNA ANDERSSON

FASTIGHETSÄGARNA 
FÖRSTÄRKER SIN 
VERKSAMHET
 I mars tillträder Rikard 
Ljunggren som näringspolit-
iskt ansvarig vid Göteborgs-
kontoret. 

Rikard är 35 år, ekonom i 
grunden och har arbetat flera 
år som kommunikationskon-
sult på JKL. Han kommer 
närmast från en tjänst som 
stabschef och budgetsekrete-
rare för Moderaterna i kom-
munstyrelsen i Göteborg där 
han arbetat sedan 2010. Han 
sitter också med i styrelsen för 
Förvaltnings AB Framtiden.

Tillsammans med Lena 
Hasslöf Gustafsson kommer 
han att bilda ett team med 
helhetsansvar för den nä-
ringspolitiska verksamheten i 
Göteborgsregionen.

Organsiationen är också på 
gång med en rekrytering av 
en lokalt näringspolitiskt an-
svarig till kontoret i Borås. 
- Under supervalåret 2014 ska 
vi med gemensam kraft placera 
bostadfrågorna högt upp på 
den politiska dagordningen 
och driva på för en mer mark-
nadsmässig hyressättning, sä-
ger Rudolf Antoni, vice vd och 
näringspolitisk chef på Fastig-
hetsägarna GFR.

EGENKONTROLL UN-
DER NY MYNDIGHET  
 Folkhälsomyndigheten 
har sedan årsskiftet det över-
gripande ansvaret för folk-
hälsofrågor. Myndigheten är 
en sammanslagning av 
Smittskyddsinstitutet, Sta-
tens folkhälsoinstitut och de 
delar av Socialstyrelsen som 
ansvarade för miljöhälsa och 
folkhälsorapportering. Delar 
av egenkontrollen lyder 
numera under denna nya 
myndighet.
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Kravet på att alltid ha en hiss till varje våningsplan gör det väldigt mycket dyrare att bygga om vindar till bostäder. En ny 
undersökning från Fastighetsägarna GFR visar att ett avskaffat hisskrav skulle frigöra tusentals lägenheter. 

FÖRSLAG OM ATT 
SLOPA HISSKRAVET

I propositionen Fler bostäder åt 
unga och studenter föreslår regerin-
gen åtgärder för att förenkla byg-
gandet av ungdoms- och student-
bostäder. Bland annat ska man 
kunna inreda vindsvåningar på upp 
till 35 kvadratmeter utan att behöva 
installera hiss. 
Även den maximala tiden för till-
fälligt bygglov utökas, och det ska 
bli lättare att uppföra så kallade 
modulbostäder för att minska den 
akuta bostadsbristen.
Lagrådsremissen innehåller även 
förslag om att den maximala tiden 
för tidsbegränsat bygglov förlängs 
till femton år och att byggproces-
sen vid flyttning av vissa byggnader 
ska förenklas genom undantag från 
kravet på tekniskt samråd. Lagän-
dringarna föreslås träda i kraft den 
1 juli 2014.

Källa: Regeringen
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Träning som får fart 
på entreprenörerna
För Saxborn Fastigeter är 
det viktigt att engagera sig. 
Både i den egna hälsan och i 
omvärlden runtomkring.  Nu 
har de hittat ett sätt att kom-
binera de två hjärtefrågorna.  

Tanken är väldigt enkel. För var-
je tränad timme som medarbe-
tarna genomför bidrar företaget 
med 15 kronor till or-
ganisationen MyC4. 
Varje månad lyckas de 
sju anställda träna ihop 
till några tusenlappar 
som organisationen se-
dan delar ut som mikrolån till 
entreprenörer i Afrika.
- Det kan till exempel handla om 
att låntagarna behöver pengar 
för att köpa grödor eller en ny ko. 
De här människorna har ingen 
möjlighet att få lån på annat sätt 
eftersom det inte finns någon sä-
kerhet, säger Anna Saxborn.

Hon visar på datorskärmen hur 
det hela går till. Saxborns medar-
betare väljer en av låntagarna 
som de vill stötta. Namn och 

bild finns på organisationens 
hemsida. Där kan man också 
läsa lite mer om personen som 
behöver pengarna och vad lånet 
ska användas till. Saxborn Fast-
igheter erbjuder sedan det belopp 
som träningen genererar varje 
månad och föreslår också en rän-
ta. Efter en given tid får de långi-
vare med lägst ränta möjlighet 

att låna ut pengar. Ett 
lån kan bekostas av 
många små långivare 
och ligger i snitt på om-
kring 40 000 kronor. 
Långivarna är allt från 

skolklasser, privatpersoner och 
företag.
- Vi får tillbaka ungefär 60 pro-
cent av lånen. Så vi betraktar 
detta som välgörenhet. Men 
istället för att skänka pengar vill 
vi stimulera verksamheter i de 
här länderna, det blir en slags 
hjälp till självhjälp. Alla pengar 
vi får tillbaka återinvesteras i nya 
lån, säger Anna Saxborn.

Hon äger och driver företaget 
Saxborn Fastigheter tillsammans 
med sin bror Fredrik Saxborn. 

Båda tycker det är viktigt att fö-
retaget tar ett socialt ansvar. 

Förutom mikrolånen skänkte 
de till exempel en tvättmaskin 
för professionellt bruk till Stads-
missionens akutboende i Göte-
borg i julas. De har också bidra-
git ekonomiskt till en lokal 
förening som byggt en skateramp 
i området.  
- Vi vill stötta organisationer och 
människor som gör en sak som vi 
tror på. Om det också uppfattas 
som bra av andra är det en posi-
tiv effekt för vårt varumärke. 
Men ytterst handlar det om att 
ta ett ansvar, både för sig själv 
och andra, säger Anna Saxborn.

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD 

Bostadspoli-
tiken blir het 
fråga i valet 
Det märks att vi nu har gått in 
i supervalåret 2014. Bostads-
politik, och då framförallt för-
utsättningarna för nyproduk-
tion och hyresrättens villkor, är 
hetare än på många år. Det som 
driver detta är dels stark opinions-
bildning från oss och andra or-
ganisationer med liknande 
agenda och dels det faktum att 
bostadsbristen är akut på många 
håll. Nu hotas på allvar tillväx-
ten för landet som helhet. 
Från oppositionens sida utlo-
vas subventionerat bostads-
byggande, vilket vår organisa-
tion länge har utpekat som en 
kontraproduktiv och kost-
nadsdrivande åtgärd. Reger-
ingen levererar istället nu åt-
gärder på rad. 

Den kommunala fastighets-
avgiften för hyresrätter föreslås 
försvinna, bullernormen ses 
över liksom regelverket kring 
riksintresset och kravet på hiss 
slopas för små vindsvåningar. 
Åtgärderna är bra men faktum 
kvarstår att vi fortfarande inte 
diskuterar själva grundfrågan, 
den reglerade hyresmarkna-
den, som innebär att det trots 
en enorm efterfrågan byggs för 
få hyresrätter. Istället för att ta 
i denna heta potatis lyfts mer 
lätthanterade problem. Det är 
som att torka golvet och ställa 
fram hinkar när det regnar  
istället för att laga det läckande 
taket.

Det är ett drygt halvår kvar 
till riksdagsvalet och vi kom-
mer att göra allt vi kan för att 
lyfta branschens frå-
gor och hålla den 
här  debatten 
levande ända 
fram till 
valurnan. 

LOKAL POLITIK

RUDOLF ANTONI
NÄRINGSPOLITISK CHEF

Fastighetsägarna GFR
rudolf.antoni@fastighetsagarna.se
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Steget från ett vinterruggigt Göteborg till värmen i Afrika är inte så långt. Saxborn Fastigheter jobbar hårt för att erbjuda 
mikrolån till entreprenörer i Afrika. 

"Vi vill 
göra  en 

sak som  vi 
tror på"

OM SAXBORN 
FASTIGHETER

Anna och Fredrik Saxborn 
driver Saxborn Fastigheter, en 
kundorienterad fastighetsför-
valtning i Göteborg med elva 
fastigheter.
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Hej Johan Torstensson på 
Cityfastigheter i Halmstad
Johan Torstensson är vd på 
Cityfastigheter i Halmstad. 
Han är andra generationen i 
familjeföretaget som satsar 
på kontor, lokaler och lägen-
heter i centrum. Företaget 
har tre anställda på kontoret. 

-Vi har valt att koncentrera oss på 
Halmstad. Vi är en långsiktig ak-
tör som hellre gör rätt än snabbt, 
säger Johan Torstensson. 

Johan berättar att företaget 
engagerar sig i stadsutvecklingen 
och att det är viktigt att skapa 
attraktiva stadskärnor. 
-Vi jobbar med att få en bra mix av 
attraktiva butiker i city. Det ska 
vara ett intressant utbud för oss 
som bor här och alla turister som 
besöker Halmstad, säger han. 

Hur länge har ni varit med i 
Fastighetsägarna?

- I minst 20 år. 

Varför valde ni att bli medlem-
mar?
- Det är en kvalitetsstämpel att 
vara medlem i Fastighetsägarna. 

Vi vill med vårt medlemskap visa 
att vi jobbar med hög standard. Vi 
vill också hålla oss uppdaterade 
och få hjälp med bland annat juri-
diska frågor. 

Vilken är den största nyttan av 
att vara medlem?
- Det är den snabba tillgången till 
professionell hjälp när man behö-
ver den. 

Finns det något du tycker att or-
ganisationen ska arbeta mer 
med?
- Jag tycker att det är viktigt att vi 
arbetar konsekvent med hyresför-
handlingarna genom att utgå från 
standard, läge och förvaltnings-
kvalitet år efter år. Det ska löna sig 
att ha en hög kvalitet. Det ska inte 
vara olika regler för olika städer. 

MIA LARSSON

Johan Torstensson satsar på kontor, 
lokaler och lägenheter i centrala Halm-
stad. 

EXPERTEN SVARAR

Jag vill säga upp en hyres-
gäst eftersom lokalen ska 
rivas
Jag har sagt upp en hyresgäst som driver 
trädgårdshandel för avflyttning till den siste 
mars eftersom huset som lokalen ligger i 
ska rivas till hösten. Hyresgästen har med-
delat att han ska avveckla sin verksamhet. 
Nu säger hyresgästen att han inte behöver 
flytta vid hyrestidens utgång utan först två 
år senare eftersom han kan begära uppskov 
i hyresnämnden. Stämmer det?

  SVAR:   Hyresgäster kan begära att hyres-
nämnden medger uppskov med avflyttningen. 
Ansökan måste då ges in till hyresnämnden inn-
an hyrestidens utgång. Hyresnämnden kan med-
ge hyresgästen skäligt uppskov med avflyttning-
en, dock högst i två år. Att uppskovet ska vara 
skäligt betyder att hyresgästen måste ha ett sak-
ligt skäl till uppskov. Det kan exempelvis vara att 
hyresgästen behöver tid att hitta annan lokal eller 
tid att avveckla verksamheten. Hyresgästens be-

hov av uppskov vägs då mot hyresvärdens behov 
av att hyresgästen flyttar. 

Hyresnämnden tar också hänsyn till om hy-
resgästen kunnat planera för en flytt. Är hyres-
gästen uppsagd för avflyttning har han redan 
från tiden för uppsägningen känt till att han 
måste flytta. Då är hyresnämnden mer restriktiv 
med att lämna långa uppskov. Vid villkorsänd-
ringar som slutar med flytt är dock hyresnämn-
den mer generös med att lämna uppskov.

I detta fall har hyresgästen ett ekonomiskt in-
tresse av att fortsätta driva verksamheten. Efter-
som det rör sig om försäljning av trädgårdsartik-
lar kan det vara lämpligt för honom att sälja ut 
varorna under våren och sommaren. Samtidigt 
har du ett intresse av att hyresgästen 
flyttar i god tid så att huset kan ri-
vas. Hyresnämnden gör då en av-
vägning mellan era intressen.  I 
den situation som du beskriver 
kan man tänka sig att hyres-
gästen får uppskov till slu-
tet av sommaren. 

ÅSE SUNDSTRÖM, CHEFSJURIST, FASTIGHETSÄGARNA GFR
ase.sundstrom@fastighetsagarna.se

Monopol på 
fjärrvärme ska 
förändras

I mars väntas ett förslag 
gå igenom i riskdagen som 
handlar om att möjliggöra 
för fler producenter att 
leverera värme till fjärrvär-
menätet. 

- Om förslaget går igenom är 
det öppning mot ökad kon-
kurrens på fjärrvärmemark-
naden. Det är ett steg i rätt 
riktning, säger Per Forsling, 
utvecklingschef, på Fastig-
hetsägarna Stockholm.

Enligt Per Forsling finns det 
både bra och lite sämre delar i 
det förslag som väntas be-
handlas av riksdagen i mars. 
Det positiva i förslaget är att 
det kan möjliggöra för fler 
producenter att leverera värme 
till fjärrvärmenäten. Det nega-
tivt är att regeringen hissat en 
flagga för att prisändringen 
kan komma att regleras av en 
myndighet, att staten alltså 
går in och gör en prisreglering. 
- Den första delen tycker vi är 
positiv. Den andra delen i för-
slaget har en avsikt att skydda 
kunden mot höga prisänd-
ringar. Samtidigt är det en 
prisreglering vilket vi vänder 
oss emot, säger han. 

Fastighetsägarna har valt att 
inte ställa sig bakom den så 
kallade Prisdialogen, ett sam-
arbete mellan SABO, Svensk 
Fjärrvärme och Riksbyggen. 
Systemet innebär att leveran-
törerna ska avge ett prislöfte 
till kunderna på både ett och 
tre års sikt. 
- Att ha dialog är inget nega-
tivt. Men på Fastighetsägarna 
menar vi att Prisdialogen inte 
stärker kundens ställning.  
 
 JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD
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Tryggt pris på elen i 
elpoolen
I Fastighetsägarnas elpool skyddas ditt elpris 
på ett professionellt sätt som bara de största 
företagen haft möjlighet till tidigare. Du 
slipper hålla koll på dina elavtal och om du 
ska välja fast eller rörligt pris. Det är dess-
utom enkelt och billigt. Du anmäler dina 
anläggningar till elpoolen via en anmäl-
ningsblankett som du kan ladda ner från vår 
webbplats. Sedan bevakas alla uppsägningar 
så att dina anläggningar överförs till elpoo-
len. Du får sedan fakturor som vanligt för 
varje mätare.

Collector ger rabatt 
på sina tjänster
Genom vårt avtal med Collector får du som 
medlem 10 till 20 procent i rabatt på tjäns-
ter inom inkasso, delgivning och faktura-
hantering med kreditram. Collectors tjäns-
ter inom kredithantering gör att du 
minimerar såväl kreditförluster som kredit-
tider. De har även anpassat delgivningspro-
cessen efter de specifika krav som finns i 
fastighetssektorn. De kan ta hand om er 
fakturering samtidigt som de erbjuder en 
kreditram som fungerar som en extra trygg-
het vid oförutsedda händelser.

All info om din fastig-
het direkt i mobilen 
Genom vårt avtal med DinaFastigheter kan 
du köpa fastighetssystem till förmånliga pri-
ser. DinaFastigheter erbjuder dig ett kom-
plett system som är mycket lättarbetat och 
utvecklat i ny teknik. Med tjänsten Mobil 
info får du tillgång till all information från 
fastighetssystemet direkt i din mobiltelefon 
eller surfplatta. Du får bland annat informa-
tion om avtal, reskontra med obetalda avier, 
vakansgrader och aktuell debitering per 
fastighet.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA ELLER RING OSS 
www.fastighetsagarna.se/gfr eller 0500-46 69 45

FASTIGHETSÄGARNA GFR  Box 53081 • 400 14 Göteborg • Vasagatan 45 • telefon 031-755 33 00 
infogfr@fastighetsagarna.se • www.fastighetsagarna.se/gfr  FASTIGHETSÄGAREN  Ansvarig utgivare Charlotte Andersson, VD
Redaktör Johanna Starkenberg-Fröjd • Tryckeri Tabergs Media Group • Miljömärkt Svanen 341 271

FÖRMÅNER  
SAMVERKANSAVTAL

 NU ÅKER VI PÅ TURNÉ MED 

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET

Välkommen till möte på flera av orterna i vår 
region där vi kommer att presentera de lokala 
resultaten och berätta om de viktigaste för-
ändringarna som hänt sedan förra årets un-
dersökning. Presenterar utredningen gör Ru-
dolf Antoni och David Björnberg. Vi bjuder 
på något ätbart vid varje tillfälle. En inbju-
dan har också skickats med posten.
 
Februari
Karlstad 5 februari  12.00 - 13.00
Arvika 5 februari  17.00 - 19.00
Kalmar 11 februari  11.30 - 13.00
Västervik 12 februari  11.30 - 13.00
Kungsbacka 17 februari 11.00 - 13.00
Jönköping 18 februari 07.45 - 09.00
Värnamo 18 februari  11.30 - 13.00
Lidköping 19 februari  11.30 - 13.00
Skövde 20 februari  07.45 - 09.00
Skara 20 februari  11.30 - 13.00
Halmstad 25 febrauri 12.00 - 13.30
Göteborg 26 februari  07.30 - 09.00
Varberg 26 februari  12.00 - 13.30
Mölndal 27 februari  07.30 - 09.30
Borås 28 februari   12.00 - 13.30 

Mars
Linköping 5 mars  13.00 - 15.00
Motala 6 mars  09.00 - 12.00
Trollhättan 12 mars  18.00 - 21.00
Uddevalla 13 mars  18.00 - 21.00
Alingsås 20 mars  18.00 - 21.00 

Kalendarium  

Allt färre fastighetsföretagare är nöjda med hur 
hanteringen av plan- och byggfrågor sköts i  
kommunen. Det visar undersökningen Fastighets-
företagarklimatet.

Missa inte att anmäla 
dig till Business Arena

Nu är det hög tid att anmäla sig till 
årets Business Arena i Göteborg som 
äger rum den 8 april klockan 8 till 17.
Mer information, program och  
anmälan finns på  
www.fastighetsagarna.se/gfr

Få snabb hjälp via 
juristjouren

Har du en kort juridisk fråga du vill 
ställa? Ring juristjouren på 
020-81 00 10 där våra experter tar 
hand om din fråga som kan besvaras 
på 5 minuter – många frågor kan 
klaras ut på den tiden.
 
Den kostnadsfria telefonrådgivningen 
är en av våra förmåner för dig som är  
medlem hos Fastighetsägarna GFR. 
Glöm inte att ha ditt medlemsnummer 
tillgängligt när du ringer.

För att komma till juristjouren ska du 
ringa telefonnumret 020-81 00 10. Du 
kan ringa varje vardag mellan kl. 08.30-
16.00 (lunchstängt kl. 12.00-13.00).

Köp kontrakt och 
mallar - det är enkelt

Hos Fastighetsägarna Dokument kan du 
köpa standardkontrakt och avtalsmallar.
I Fastighetsägarna Dokument samlas alla 
dina hyresavtal på ett ställe för att under-
lätta när du ska skriva ett avtal. I denna 
webbaserade tjänst finns standardavtal 
för allt, från mallar för lokalhyresavtal till 
andrahandsuthyrning. www.fastighets-
agarnadokument.se


