
Han får hyresgäst-
erna att trivas 
Ta dig tid för en prat-
stund och ha ett trevligt 
bemötande. Det är Goran 
Djurdjevics bästa tips för att 
få nöjda hyresgäster. Han är 
fastighetsskötaren som fått 
tre fastighetsföretag att ham-
na i topp i AktivBos mätning-
ar för bästa kundnöjdhet.

Goran Djurdjevic möter med ett 
stort leende i dörren till BoNäras 
lokaler, ett av de fastighetsföretag 
vars hyresgäster tas om hand av 
Goran och hans personal på Gö-
teborgs Service Partner. Han är 
stolt över att ha nominerats för 
bästa kundnöjdhet för tre före-
tag, även TF Fastigheter och Er-
iksson & Rann Byggnads AB.
- Det är ett kvitto på att det vi gör 
är rätt och ger resultat, säger han.

Att förstå hyresgästerna och 
vara tillgänglig för dem är vikti-
gast i hans jobb. Men också att ha 

med sig fastighetsägarens per-
spektiv och förstå vilka krav som 
ställs på ett fastighetsföretag. Att 
Goran Djurdjevic har stor förstå-
else för bägge parter intygar Sofie 
Lundgren, delägare i BoNära. 
När balansen fungerar blir det 
bra för alla. 
- Goran har mitt förtroende och 
får fria händer. Jag litar på att han 
företräder både mig och hyresgäs-
terna, säger hon.

En gång i månaden stämmer de 
av vad som behöver göras i varje 
fastighet. Det är korta beslutsvä-
gar som gäller för att få resultat.
- Jag vill bygga upp en relation 
och hyresgästerna ska känna sig 
viktiga. Då blir det lättare att få 
förståelse för processen vid till 
exempel en renovering. När vi 
gör hyresgästerna delaktiga kän-
ner de ansvar för fastigheten, sä-
ger Goran Djurdjevic. 

Ett bra bemötande syns även i 
siffrorna. I en fastighet på Hi-
singen som företaget köpte för tre 
år sedan var serviceindex 49 pro-
cent vid övertagandet. Efter att 
ha fått in synpunkter från hyres-
gästerna satte arbetet igång. Stor-
städning, fungerande belysning 
och välstädade rabatter stod högt 
upp på önskelistan. Lägg därtill 
ett julmingel med glögg för att 
presentera ett nytt bokningssys-
tem för tvättstugan och en grill-
kväll så har hyresutvecklingen 
legat i topp de senaste åren och 
inte mött något motstånd från 
hyresgästerna. Idag är servicein-
dex 79 procent.
- Det tar tid och kostar pengar att 
ha kundfokus. Men med nöjda 
kunder får vi mer intäkter och 
fastighetsvärdena stiger. Det syns 
i företagets resultat, konstaterar 
Göran Kåwert, ägare till BoNära.

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD 

HISTORISKT MÖTE 
FÖR MER SAMSYN 
OM MEDLING
 Att bättre nyttja möjlig-
heten till informell medling 
var ämnet som diskuterades 
när landets hyresråd träffade 
representanter från både 
Hyresgästföreningen och 
Fastighetsägarna. 
- Alla fick ett perspektivbyte. 
Det gör det lättare att förstå 
motparten när vi sedan sitter 
vid förhandlingsbordet, 
säger Charlotte Andersson, 
vd på Fastighetsägarna GFR 
som också tagit initativet till 
det historiska möet. 
Läs mer på sidan 2.

BOSTADSMINIS-
TERN TAR SIKTE PÅ 
STADSUTVECKLING  
 Mehmet Kaplan är vår 
nya bostads- och stadsut-
vecklingsminister. Till år 
2020 vill han att det byggs 
250 000 nya bostäder. Det 
behövs både fler hyresrätter 
och fler små energieffektiva 
bostäder och studentlägen-
heter, säger han. 
 Läs mer på sidan 3.

KAB FASTIGHETER 
FÖRVERKLIGAR SIN 
DRÖM I DRÖMSTAN
 KAB Fastigheter har sik-
tat högt med sitt nya niovå-
ningshus i Lidköpig för 
70-plussare. Projektet som 
sticker ut på många sätt  
lovordas av kommunen.
Läs mer på sidan 6.

"Det finns flera frågor där vi kan samverka"     PEDRAM KOUCHAKPOUR, HGF, SID 7

Goda råd från världens 
forskare om stadsut-

veckling  sid 3

Hyresgästföreningen  
gillar företag som satsar 
på hyresgästdialog sid 6

Tydliga resultat börjar 
märkas i Energiut-

maningen sid 4
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Goran Djurdjevic, i mitten på bilden, har fått tre företag att få fina betyg i AktivBos mätningar. Foto:  Johanna Starkenberg-Fröjd



Ser fram emot 
att träffa vår nya 
bostadsminister
Nu är den nya regeringen ut-
sedd. Redan i detta nummer 
av Fastighetsägaren har vi en 
exklusiv intervju med vår nya 
bostads- och stadsutvecklings-
minister Mehmet Kaplan. På 
sidan 3 kan du läsa hans svar 
på våra frågor om bland annat 
stadsutveckling och hyresreg-
leringen. 

Jag ser fram emot att få träf-
fa Mehmet Kaplan person-
ligen när vi deltar som utstäl-
lare på Miljöpartiets kommun- 
och landstingsdagar i Karlstad 
i slutet på november. Då vill vi 
gärna ha en dialog om hindren 
för nybyggnation och vilka 
lagändringar som behövs för 
att dagens bruksvärdessystem 
ska fungera. 

I intervjun betonar ministern 
parternas ansvar för systemet. 
Hyresnämndernas, Hyresgäst-
föreningens och vårt semina-
rium i oktober om tvistlösning 
genom medling är ett sätt att 
ta ansvar för det system som vi 
har. Seminariet ökade även 
förståelsen och förtroendet 
mellan parterna. 

I oktober föreläste jag också 
för Hyresgästföreningen i re-
gion västra Sveriges förhand-
lare och förtroendevalda. Efter 
min föredragning hade vi en 
bra diskussion om bland annat 
segregation och ombyggnads-
hyror. I en del frågor tycker vi 
olika, med det finns också 
många frågor som vi kan driva 
gemensamt. 

Vi är till exempel helt över-
ens om att det är bra att förvalt-
ningskvaliteten 
prioriteras, vilket 
vi också skriver 
om i detta 
nummer.
Trevlig 
läsning! 

Historiskt möte för att 
skapa mer samsyn
Landets hyresråd, represent-
anter från Hyresgästförenin-
gen och Fastighetsägarna har 
diskuterat hur man tillsam-
mans bättre kan nyttja möj-
ligheten till informell medling 
när hyresförhandlingarna går 
i stå. Mötet var det första i 
sitt slag och därmed unikt.

- Alla fick ett perspektivbyte. Det 
gör att det blir lättare att förstå 
motparten när vi sedan sitter vid 
förhandlingsbordet. Och ju bätt-
re vi förstår varan-
dra desto lättare är 
det att vara lös-
ningsorienterad 
och ha en bra 
dialog under för-
handlingarna, säger 
Charlotte Andersson, vd på Fast-
ighetsägarna GFR och också ini-
tiativtagare till mötet.

Hon har tidigare arbetat på 
Hyresnämnden och även varit 
där i rollen som advokat. Utifrån 
den erfarenheten upplever hon att 

Fastighetsägarna och Hyresgäst-
föreningen ibland har alltför oli-
ka bild av vilka möjligheter som 
finns att använda sig av medling 
vid en tvist.
- Vi fick till stånd mötet efter 
drygt ett års förberedelser, berät-
tar  hon.

Eftersom medling är en infor-
mell metod som inte är reglerad 
enligt lag fanns det ingen samlad 
bild av hur många ärenden i hy-
resnämnden som medlas varje år. 

Nu vet man, grovt 
uppskattat, att det årli-
gen handlar om tiotu-
sentals lägenheter. 
Och att medla har 
många fördelar, menar 
Charlotte Andersson. 

- I ett första skede kan en obero-
ende domare ge hjälp till själv-
hjälp genom att först klarlägga 
vilka frågor man tvistar om. Se-
dan kan domaren hjälpa parterna 
att hitta nya vägar framåt.

Ett exempel på att medling an-

vänts framgångsrikt är när Fast-
ighetsägarna GFR valde att stran-
da förhandlingarna i Kalmar år 
2012. Efter flera timmars med-
ling kunde parterna enas om att 
fortsätta förhandlingarna fast uti-
från nya utgångspunkter. Det 
ledde slutligen till att parterna 
kom överens om en uppgörelse 
om bland annat en mer differen-
tierad hyressättning. 
- Medlingen i Kalmar hjälpte 
bägge parter upp ur sina skytte-
gravar, säger Charlotte Anders-
son.

Hon vill gärna se att parterna i 
framtiden använder sig mer av 
medling. 
- Att fastighetsföretag efter en 
strandning går in i juridisk pro-
cess mot enskilda hyresgäster vin-
ner ingen på. Nu har vi tillsam-
mans diskuterat positiva med-
lingsexempel, säger Charlotte 
Andersson. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

VD HAR ORDET

CHARLOTTE ANDERSSON, VD
charlotte.andersson@fastighetsagarna.se

Charlotte Andersson, vd på Fastighetsägarna GFR, har tillsammans med Carl Rydeman, Hyresgästföreningen  
och P-G Nyström, Hyresnämnden, ordnat ett historiskt möte för att diskutera medling vid hyrestvister. 

"Medlingen 
hjälpte bägge 
parter upp ur 
sina skytte-

gravar"

Foto:  Johan Jeppsson
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Grattis till ditt nya jobb som 
bostads- och stadsutveck-
lingsminister. Roligt att ni väljer 
att betona just stadsutveck-
lingsfrågorna. Vad är stadsut-
veckling för dig och hur kom-
mer du att jobba med det?

- Tack! Stadsutveckling för mig är 
en möjlighet att forma städer som 
håller ihop fysiskt och socialt, och 
även att minska klyftan mellan 
stad och land. Stadsutvecklingen 
är en viktig del av lösningen på fle-
ra centrala samhällsutmaningar. 
Hur städer planeras och utvecklas, 
och hur trafik, bostäder och nä-
ringsliv samordnas är väldigt vik-
tigt för en god miljö, hållbar till-
växt och bra livskvalitet för 
medborgarna. Vi har redan påbör-
jat en stor satsning på renovering 
och energieffektivisering av miljon-
programmens flerbostadshus. När 
vi gör det finns samtidigt möjlighet 
att ta ett helhetsgrepp om områ-
dena och den grundläggande frå-
gan om hur staden eller orten 
hänger ihop. 

Vad tycker du är viktigast att 
göra för att bygga bort bostads-
bristen?
- Bostadsbristen ska lösas i första 
hand med fler bostäder. Regering-
en har särskilt betonat att nypro-
duktion ska vara inriktad på bostä-
der som människor med vanliga 
inkomster kan efterfråga. Vårt mål 
är att bygga 250 000 bostäder till 

år 2020. Det behövs fler hyresrätter 
som människor med vanliga in-
komster kan efterfråga, och fler 
små energieffektiva bostäder och 
studentlägenheter. 

Du har tidigare arbetat mycket 
med integrationsfrågan. Vilken 
koppling ser du mellan bostads-
frågan och integrationen?
- För mig är frågorna nära sam-
mankopplade. Regeringen har valt 
att låta frågan om integration och 
lika rättigheter genomsyra alla po-
litikområden, och det gäller i hög-
sta grad mitt. Om vi inte har en 
fungerande bostadsmarknad, så 
har vi heller inte en fungerande ar-
betsmarknad som är rörlig och där 
alla har samma möjligheter. Vi har 
också valt att prioritera upprust-
ning och energieffektivisering av 
miljonprogrammets flerbostads-
hus, ett område jag är väl insatt i 
och har engagerat mig i under 
mina åtta år som rikspolitiker. 

Det finns bostadsområden 
som har mögelskador, som har 
problem med ohyra, där fasader-
na ramlar ihop. Sådant som inte 
ska få förekomma i ett modernt 
boende. Det fysiska förfallet är 
bara ett symptom på en ännu 
större utmaning, nämligen den 
sociala utmaningen. Problem 
med hög arbetslöshet, ungdomar 
som lämnar skolan utan betyg. 
Min upplevelse är att vi politiker 
de senaste åren har skyllt på det 
som vi kallar för integrationspro-

blem. Det har varit ett sätt för 
politiker att dra sig tillbaka och 
ta handen ifrån det som medbor-
garna tror att politiker ska an-
svara för och det som vi faktiskt 
ska ansvara för. 

Vad tycker du om den hyresreg-
lering vi har idag? Är det kanske 
dags att se över bruksvärdessys-
temet?
- I Sverige har vi sedan 2011 ett sys-
tem med kollektivt förhandlade 
hyror som utgångspunkt för en 
bruksvärdesprövning när hyres-
tvister prövas i hyresnämnden. Det 
är ett system som ger parterna på 
bostadsmarknaden ett stort ansvar, 
och jag vill ge dem möjlighet att ta 
det ansvaret. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

Tre goda råd till 
Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan är inte bara 
bostadsminister utan även 
stadsutvecklingsminister. 
Det är en välkommen och 
viktig signal från regerin-
gen, menar Rudolf Anto-
ni, näringspolitisk chef på 
Fastighetsägarna GFR.

Med den nya regeringen flyttas 
bostadsfrågorna från socialde-
partementet till näringsdepar-
tementet och bostadsministern 
blir även stadsutvecklings-
minister vilket är en ny titel 
och funktion i en svensk 
regering.
- Det är rätt departement för 
bostadsfrågorna och vi välkom-
nar en satsning på stadsutveck-
ling som ett tydligare politiskt 
område, säger Antoni.

Han vill skicka med tre frå-
gor att ta tag i för ministern 
och den nya regeringen.
- Låt Företagsskattekommit-
téns förslag till ränteavdragbe-
gränsningar gå tillbaka till rit-
bordet. Syftet har aldrig varit 
att försvåra för små och mel-
lanstora företag att bygga hy-
resrätter, men det är konse-
kvensen av förslaget. Gör om 
och gör rätt, säger han.

Regeringen bör också driva 
igenom en förändring av över-
klagandeprocessen för plan- 
och bygglov. 
- Det måste begränsas vem som 
kan överklaga, vad som kan 
överklagas och hur många in-
stanser det ska kunna prövas i. 
Utredningarna är klara. Opini-
onsläget är gynnsamt. Det är 
bara att sätta igång.

Det tredje tipset är att refor-
mera hyresregleringen. Detta 
behövs för att få en fungerande 
hyresmarknad som speglar hy-
resgästernas värderingar. Det 
är också en förutsättning för 
långsiktigt hållbara städer.
- Lagändringarna från år 2011 
har inte gett önskat resultat och 
ministern kan inte lämna walk-
over i denna viktiga fråga.

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

Bostadsminister Kaplan
om sitt nya uppdrag

Både ris och ros till miljonprogramssatsning
Regeringen föreslår ett statligt 
stöd till fastighetsägare som 
satsar på vissa energibe-
sparande åtgärder i miljonpro-
gramsområdena. Totalt avs-
ätts 1,7 miljarder kronor under 
mandatperioden. Försla-
get får både ris och ros från 
Fastighetsägarna GFR.

Stödet ges till de fastighetsägare 
som vid upprustning eller reno-

vering även gör åtgärder som le-
der till lägre energianvändning i 
hus byggda på 60- och 70-talet.                                                        

Ambitionen är vällovlig, men 
stödet måste kringgärdas av ett 
strikt regelverk för att inte bara bli 
ett orättvist renoveringsstöd, me-
nar Rudolf Antoni, näringspolitisk 
chef på Fastighetsägarna GFR. 
- Att stödet bara är avsett för 
miljonprogramsområdena riske-
rar att skapa konkurrenssned-

vridning mellan olika upplåtel-
seformer, enskilda fastighets-
företag och privata och kom-
munägda aktörer. De flesta 
medlemmar ser de här investe-
ringarna som en del av den lö-
pande förvaltningen. Det vore 
olyckligt om fastighetsägare som 
hittills har skjutit energieffekti-
viseringar framför sig nu kan få 
stöd för åtgärder som andra re-
dan vidtagit på egen bekostnad.

Mehmet Kaplan (MP) är ny bostads- och 
stadsutvecklingsminister.
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Resultat med råge i 
Energiutmaningen     
För nästan exakt ett år sedan 
startade Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län och 
Fastighetsägarna GFR pro-
jektet Energiutmaningen. Nu 
visar resultaten att flera delta-
gare redan nått målet med att 
minska sin energianvändning 
med 20 procent.

- Samtliga deltagare i Energiut-
maningen har skrivit på en av-
siktsförklaring där de lovar att de 
ska arbeta för att minska sin ener-
gianvändning. Det är jätteroligt 
att vi nu börjar se resultat, säger 
Håkan Alnebratt, energiexpert 
från MEMAB som är en av de två 
konsulter som arbetar i projektet. 

I resultaten kan man se att fle-
ra fastighetsföretag minskat sin 

energiförbrukning med uppemot 
20 procent. Det finns även före-
tag som minskat förbrukningen 
betydligt mer än så. 
- Ett företag i projektet har mins-
kat sin energiförbrukning med 
hela 27 procent enbart genom att 
justera kurvan med inomhustem-
peratur. Det är en åtgärd som 
sparar både energi och pengar, 
säger Håkan Alnebratt. 

I projektet får varje fastighetsfö-
retag besök av energiexperter, som 
Håkan Alnebratt, som besiktigar 
byggnaden för att göra små åtgär-
der för att få fram dess nuvarande 
energiförbrukning. Tanken är att 
få en bedömning av hur mycket 
energi fastighetsföretaget kan 
spara. I besiktningarna har man 

bland annat fokus på ventilation 
och inomhustemperatur.
- De företag som deltar åtar sig att 
rapportera in sin energianvänd-
ning till oss som vi sedan lägger 
in i Fastighetsägarnas energiupp-
följningssystem EUS. På det viset 
får vi en tydlig bild över hur för-
brukningen ser ut över tid, säger 
Alnebratt. 

Arbetet med Energiutmaning-
en fortsätter och under hösten 
kommer Håkan Alnebratt och 
hans kollegor att fortsätta analy-
sera byggnaderna som är med i 
projektet och ge företagen förslag 
på passande åtgärder. Det kan 
vara allt från att justera värmkur-
van till större åtgärder som föns-
terbyte. 

ANNA ANDERSSON

Nu vill vi veta vad 
du som är med-
lem tycker 
Snart är det dags för vår 
återkommande medlemsun-
dersökning. Ta chansen att 
säga vad du tycker och kom 
gärna med förslag på vad 
organsisationen kan bli bät-
tre på. 

Inom kort kommer telefonen att 
ringa hos cirka 600 medlemmar 
inom Fastighetsägarna GFRs 
område. Det är vi på Fastighets-
ägarna GFR som vill veta vad du 
tycker och tänker om vår verk-
samhet. Utifrån dina svar hop-
pas vi kunna få tips på hur vi 
kan utveckla vår organisation. 
- I denna undersökning tar vi 
hjälp av marknadsundersök-
ningsföretaget TNS Sifo. Ett 
representativt urval på cirka 600 
medlemmar har slumpats fram 
och de kommer att ringas upp 
under december månad, säger 
Rudolf Antoni, näringspolitisk 
chef på Fastighetsägarna GFR. 

Telefonintervjun tar cirka fem-
ton minuter av din tid. Du kom-
mer bland annat att få svara på 
frågor om hur nöjd du är med 
den service och de tjänster som 
vi på Fastighetsägarna GFR er-
bjuder, hur lätta vi är att komma 
i kontakt med och vad du tycker 
om vårt näringspolitiska arbete 
med syfte att påverka förutsätt-
ningarna för fastighetsbran-
schen. 
- Vår medlemsundersökning 
ligger till grund för vår verksam-
hetsutveckling och organisatio-
nens framtida inriktning. Vi 
hoppas verkligen att du tar dig 
tid att svara på frågorna. Det är 
viktigt för att få veta vad du 
tycker så att vi kan bli ännu 
bättre på att tillmötesgå dina 
behov, säger Rudolf Antoni. 

ANNA ANDERSSON

ETT JURIDISKT ÄRENDE

Hyresgästen behövde 
godkänna att badrummet 
renoverades 
En hyresvärd renoverade ett badrum där 
hyresvärden misstänkte svartmögel. Hyres-
värden ansåg att han var tvungen att göra 
ingrepp i badrummet eftersom det annars 
inte var möjligt att bygga om det skadade 
badrummet. Men hyresgästen godkände 
aldrig avtalet. 

Hyresvärden skickade ett avtal till hyresgästen 
om att få utföra åtgärderna och samtidigt höja 
hyran till följd av de standardförbättringar som 
renoveringen medförde. Hyresgästen returnerade 
aldrig avtalet. Eftersom hyresgästen inte uttryck-
ligen motsatt sig renoveringen ansåg hyresvärden 
att hyresgästen hade accepterat såväl renoverin-
gen som höjningen av hyran.

Hyresvärden gjorde en ansökan om villkorsän-
dring och begärde att hyran skulle höjas på gr-
und av renoveringen. Hyresnämnden gjorde föl-
jande bedömning. Hyran ska fastställas till 
skäligt belopp. Vid prövningen ska åtgärder som 

höjt lägenhetens bruksvärde inte beaktas, om 
godkännande av hyresgästen eller tillstånd av 
hyresnämnden inte har lämnats. De åtgärder 
som hade utförts var, enligt hyresnämnden, typ-
iskt sett sådana som krävde godkännande eller 
tillstånd. 

Hyresnämnden kom fram till att hyresgästen 
inte gett sitt medgivande till åtgärderna. Trots 
att hyresgästen hade befunnit sig i lägenheten 
vid tidpunkten för renoveringen, ansåg hyres-
nämnden att det inte var klarlagt att hyresgästen 
gett sitt samtycke. Hyresnämnden beslutade 
därför att hyran inte skulle höjas. 

Hyresvärden överklagade beslutet till Svea hov-
rätt. Hovrätten gjorde samma bedömning som 
hyresnämnden och utvecklade resonemanget. 
Det får anses vila på hyresvärden att 
säkerställa att hyresgästens in-
ställning klarläggs, exempelvis 
genom att hyresgästen skriftligen  
tar ställning till om en begärd 
ombyggnadsåtgärd godkänns  
eller inte. Hovrätten av-
slog därför hyresvärdens 
överklagande.

MARCUS HANSSON, FASTIGHETSKONSULT, FASTIGHETSÄGARNA  UDDEVALLA
marcus.hansson@fastighetsagarna.se

4

Fastighetsägaren.  |  NUMMER 7 2014



KAB siktar högt med 
nybygge i Drömstan
Lovorden från kommunen 
haglade när det nya trygg-
hetsboendet i området Dröm-
stan invigdes. Och bygget 
sticker ut. Det nio våningar 
höga huset som är öronmärkt 
för 70-plussare är också Lid-
köpings högsta bostadshus.

Dagen efter invigningen valde 
lokaltidningen att toppa sin för-
stasida med stans nya trygghets-
boende. Det är en glad Anna 
Andersson, vd på KAB Fastig-
heter, som nu pustar ut. Det har 
tagit drygt två år från idé till att 
huset, som egentligen består av 
två huskroppar med en gemen-
sam bottenvåning, står på plats.
- Processen har varit smidig. 
Här finns det en större byggvilja 
bland politiker och tjänstemän 
än i till exempel Göteborg. Det 
här är ett bra exempel på hur 
kommunen och näringslivet kan 
arbeta tillsammans, säger hon.

På bottenvåningen är Vård och    
Omsorgs lokaler som personalen 
själva utformat. Längst upp finns 
hobbyrum, takterrasser och bas-
tu med utsikt. På sikt är det tänkt 
att de gemensamma lokalerna 

ska bli en samlingspunkt för alla 
äldre i stadsdelen. 
- I det här boendet har kommu-
nen flera av sina brukare sam-
lade samtidigt som de äldre kan 
känna sig trygga när hemtjänst-
personalen finns i samma hus, 
säger Anna Andersson.

Materialvalen är gedigna utan 
att vara överdådiga. Balkong-
erna är till exempel dubblade, 
både med en inglasad och en 
yttre del. Och från de flesta bal-
kongerna kan man se Vänern. 
- Trots att huset är högre än alla 
andra har vi inte haft några 
överklaganden. Och nu är det 
fullt uthyrt.

Snitthyran är på 1700 kronor 
kvadratmetern, men det skiljer 
cirka 20 procent mellan att bo 
på åttonde och andra våningen. 
Ju mer utsikt, desto högre hyra. 
- Det är fortfarande ganska 
ovanligt med differentierad 
hyra utanför Göteborgsområ-
det, men jag tycker att det är 
rätt att hyressättningen speglar 
efterfrågan i det här huset, sä-
ger Anna Andersson. 

Huset är byggt på egen mark 
i ett område med trevånings-

hus. Anna Andersson tycker att 
det nya huset lyfter statusen på 
hela området eftersom det tillför 
något nytt i befintlig bebyggelse. 
- Området mår gott av en förtät-
ning. Det finns gott om plats. 
Och för oss är det enkelt att växa 
här eftersom vi redan har en 
mycket bra organisation på plats. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

HENRIK LOVEBY NY 
FÖRHANDLINGSCHEF 
 Henrik Loveby blir ny för-
handlingschef på Fastighetsä-
arna GFR.  Han tillträdde sin 
nya tjänst den andra november. 

Henrik Loveby är 47 år,  ju-
rist och kommer senast från 
ett arbete som vd  för Sveriges 
Fiskares Riksförbund där han 
arbetat de senaste nio åren.
-Vi befinner vi oss i en tid som är 
politiskt spännande. Hur vi ut-
vecklar vårt samhälle i stort har 
mycket att göra med hur bo-
stadsmarknaden fungerar. Att 
utveckla bostadsmarknaden är 
ett arbete som jag ser fram emot 
att få vara en del av.
I nästa nummer av Fastighetsä-
garen kan du läsa en längre in-
tervju med Henrik Loveby.

ROBIN TOFTIN NY 
FASTIGHETSKONSULT  
I JÖNKÖPING
  Sedan den första oktober är 
Robin Toftin ny fastighetskon-
sult hos Fastighetsägarna GFR. 
Han ska bland annat arbeta för 
att hyresgästernas värderingar 
vad gäller läge, standard och 
förvaltningskvalitet bättre ska 
återspeglas i hyran.
Robin Toftin har en kandidat-
examen i affärsjuridik från 
Högskolan i Jönköping. Han 
har tidigare arbetat som ekono-
miassistent på ett fastighetsbo-
lag och kommer senast från ett 
arbete som förhandlare på Hy-
resgästföreningen region Sydost.

Anna Andersson, vd på KAB Fastigheter, pustar ut. Det har tagit två år att gå från idé till att Lidköpings hög-
sta bostadshus står färdigt vilket är ett bevis på att samarbetet med kommunen fungerat bra. 

Foton: Jenny Blad
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HGF gör tummen upp 
för kommunikationen
Att fastighetsföretaget lyss-
nar på sina hyresgäster och 
har en bra kommunikation via 
Mina Sidor gillades av Hyres-
gästföreningens förhand-
lare när de fick möjlighet att 
lära sig mer om hur Saxborn 
Fastigheter i Göteborg jobbar.

Saxborn Fastigheter satsar hårt på 
att följa upp och åtgärda de syn-
punkter som kommer fram i hy-
resgästenkäterna som görs av Ak-
tivBo. Företaget har också en 
policy att vara öppna 
med sin verksamhet, 
till exempel finns alla 
policydokument på 
hemsidan. Alla hyres-
gäster har också en 
egen inloggning till 
Mina Sidor. Där kan 
man idag följa varje 
synpunkt som företaget fått i hy-
resgästenkäterna och som kom-
municeras både före, under och 
efter en åtgärd.
- Önskan är att i framtiden kunna  
lägga ut mer information om varje 
enskild lägenhet. Hyresgästerna 

ska bland annat kunna följa sina  
felanmälningar, se sina hyresavier, 
och boka tvättstugan. Vi funderar 
även på att lägga ut lägenhetsrit-
ningen där, säger Fredrik Saxborn.

Mötet med Hyresgästföreningens 
representanter har anordnats av 
Fastighetsägarna. Syftet är att ge 
Hyresgästföreningens represen-
tanter mer insyn i hur Saxborns 
informationskanaler bedrivs.
- Det är positivt att vi samverkar 
så att vi tillsammans kan försöka 

lösa de problem som kan 
uppstå. Ett sådant här möte 
bidrar till mer samförstånd, 
säger Eva Elvelin, förhand-
lare på HGF.

Och hon gav Saxborn 
Fastigheter positivt gensvar. 
Dels för att företaget satsar 
på kommunikationen med 

hyresgästerna och dels för att de 
tar vara på den feedback företaget 
får i hyresgästenkäterna.  
- Jag gillar också den välkomnan-
de attityden man har mot sina hy-
resgäster och att bolaget jobbar 
med att vara så öppna som möj-

ligt, säger Eva Evelin.
Ibland lägger Saxborn Fastigheter 
ut webbfrågor på Mina Sidor för 
att på ett enkelt sätt få veta vad hy-
resgästerna tycker. När de till ex-
empel ville veta vad som behövdes 
på en ny lekplats visade det sig 
vara något helt annat än vad man 
själv funderat på.
- Vi trodde det var lekhus och 
rutschkanor som efterfrågades, 
istället blev det en klätterställning 
och kompisgunga för de äldre bar-
nen, berättar Anna Saxborn, kom-
munikationsansvarig.

Anisha Jakobsson från Hyres-
gästföreningen gillade också att 
bolaget valt att satsa på Mina Si-
dor. Så varför inte utveckla sidor-
na med att hyresgästerna också 
kan få kontakt med varandra där?
- Det skulle kunna bli en digital 
mötesplats där hyresgästerna kan 
hjälpa varandra med till exempel 
inköp, säger hon.

Och vem vet, Fredrik och Anna 
Saxborn tyckte i alla fall att det 
var en väldigt bra idé.

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

Samarbete över 
blockgränserna 
i Halmstad 
Halmstads kommun, Halm-
stads City och Fastighetsägar-
na Halmstad samarbetar se-
dan tidigare inom projektet 
Stadens Hjärta med centrum-
utveckling i fokus. Under hös-
ten gäller arbetet konkreta åt-
gärder och planering för 
handelsstråken och butiks-
mixen i city. 

Det inledande stormötet i 
september för handlare, fastig-
hetsägare och företrädare för 
kommunen drog storpublik.
Slutmålet är att tillsammans 
arbeta fram en praktiskt an-
vändbar vision för handelsstrå-
ken i city så att alla verksamhe-
ter får maximal nytta av 
varandra som ”goda grannar”. 
På så sätt kan vi attrahera nya 
verksamheter som hela tiden 
tillför något extra till utbudet. 

Detta är en oerhört viktig pus-
selbit för att uppnå den övergri-
pande visionen om Halmstads 
centrum som den naturliga 
mötesplatsen för shopping, 
kultur, evenemang och mänsk-
liga möten för alla året runt.  
Det är därför oerhört glädjande 
och ett tecken på målmedve-
tenhet och styrka att det finns 
en hundraprocentig uppslut-
ning bland partierna kring Sta-
dens Hjärtaprojektet och dess 
olika beslutade åtgärder. För 
det krävs att politiken och nä-
ringslivet är överens om att en 
stark och attraktiv stadskärna 
skapar förutsättningar för till-
växt och handelsbalans i hela 
kommunen. 

Om vi fortsätter 
på den inslagna 
vägen är jag över-
tygad om att 
vi kommer 
att nå 
målet.

LOKAL POLITIK

PER ARBIN
 ANSVARIG NÄRINGSPOLITIK

Fastighetsägarna i Halland
per.arbin@fastighetsagarna.se

Eva Evelin och Suzana Trifunovska, förhandlare på Hyresgästföreningen, samtalar med Anna Saxborn från Saxborn 
Fastigheter om vad som är bra kommunikation i ett fastighetsföretag.

"Ett 
sådant 

här möte 
bidrar till 
mer sam-
förstånd"

Foto:  Johanna Starkenberg-Fröjd
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Hej Pedram Kouchakpour, 
HGFs förhandlingschef
Fastighetsägarna GFRs vd 
Charlotte Andersson fick nyli-
gen föreläsa en timme för era 
förhandlare och förtroendeval-
da. Vad fick dig att komma på 
idén att bjuda in henne?

- Vi har många beröringspunkter, 
därför tycker jag det är viktigt att vi 
också träffas på andra arenor än 
bara vid förhandlingsbordet. I det 
här fallet var det också betydelse-
fyllt att ni träffade många av våra 
förtroendevalda som representerar 
hyresgästerna. 

Vad pratade ni om?
- Just nu diskuterar vi mycket kring 
hur man kan utveckla hyresrätten 
som boendeform. Eftersom det är 
en av våra viktigaste frågor ville vi 
att Fastighetsägarna GFR fick ge 
sin bild av detta.

Vad fick du för bild?
- Båda parter jobbar med hyresrät-
ten som boendeform. Att den är 
viktig är vi överens om, även om vi i 

andra bostadspolitiskafrågor inte 
alltid tycker likadant. Även i frågan 
om att hyresrätten är missgynnad 
skattemässigt gentemot andra bo-
endeformer kan vi säkert samverka 
mer. Den bild jag fick av mötet är 
att det finns flera gemensamma frå-
gor där vi kan samverka. Men det 
är också helt i sin ordning att vi i 
andra fall har olika lösningar på 
problemen rent bostadspolitiskt. Så 
ska det vara.

Gav mötet något annat?
- Det var en liten stund vi träffades 
så det är svårt att dra några växlar. 
Det är mest en lärandeprocess om 
våra olika perspektiv och uppdrag i 
det här läget. 

Hur ser du på ett fortsatt samar-
bete?
- Jag hoppas vi på sikt kan hitta bra 
gemensamma lösningar på frågor 
som handlar om att utveckla hyres-
rätten som boendeform. Frågor där 
vi är överens tror jag vi på sikt kan 
driva tillsammans. 

I december besöker du och er för-
bundsordförande Marie Linder 
Fastighetsägarna GFRs perso-
nalkonferens. Hur ska det bli?
- Kul! Jag ser fram emot att få ge vår 
bild av vår verksamhet och jag vill 
fortsätta diskutera hur vi kan fort-
sätta utveckla hyresrätten som bo-
endeform. Det blir säkert många 
intressanta diskussioner. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef 
på HGF i Göteborg. 

EXPERTEN SVARAR

Hur ändrar jag hyran för en 
hyresgäst om jag inte har 
en förhandlingsordning?
Jag och min hyresgäst är inte överens om 
vad hyran skall vara för hyresgästens lägen-
het. Jag har ingen förhandlingsordning. Hur 
ska jag göra för att ändra hyran?

 SVAR:   När det saknas förhandlingsordning 
måste du först skicka ett hyresändringsmedde-
lande till hyresgästen. Där ska det framgå när 
du vill att ändringen ska gälla och hur stor den 
ska vara. Meddeladet bör skickas som ett re-
kommenderat brev i två exemplar varav det ena 
exemplaret undertecknas av hyresgästen och 
skickas tillbaka till dig. Denna namnunder-
skrift innebär att hyresgästen godkänner för-
ändringen. 

Om du inte får ett godkännande kan du först 

efter en månad ansöka om vad som kallas änd-
rade hyresvillkor hos hyresnämnden. 

Normalt kallar hyresnämnden först till ett 
förberedande sammanträde för att se om par-
terna kan komma överens. Om inte kommer 
hyresnämnden att istället utföra en bruksvär-
desprövning. Det innebär att den aktuella lä-
genhetens begärda hyra jämförs med hyran för 
likvärdiga, förhandlade, lägenheter på orten. 

Båda parter får sedan lämna in det jämförel-
sematerial man önskar. Varje part ansvarar för 
att jämförelselägenheterna kan 
besiktigas i anslutning till 
sammanträdet. Sedan fattar 
hyresnämnden ett beslut. Den 
nya hyran kan tidigast börja 
gälla tre månader efter 
ett beslut i hyres-
nämnden.. 

HANS-ÅKE HENRIKSSON, FASTIGHETSKONSULT, FASTIGHETSÄGARNA BORÅS
hans-ake.henriksson@fastighetsagarna.se

Det internationella intresset 
för begreppet stadsutveck-
ling växer. Det visar den 
internationella konferens i 
ämnet som nyligen hållits i 
Malmö. Ämnet är lika hett i 
Uddevalla som i Aten.

I början på oktober hölls en in-
ternationell forskarkonferens 
om stadsutveckling i Malmö. 
Deltagarna kom bland annat 
från England, Polen, Irland, 
Turkiet, Tjeckien och Grek-
land. Svenska Stadskärnors 
forskarråd, som leds av Fastig-
hetsägarna GFRs näringspoli-
tiske chef Rudolf Antoni, stod 
som värd. 

Bland annat diskuterades bi-
lens plats i framtidens städer 
och betydelsen av idrott, grön-
ytor och kultur för stadslivet. 
Andra frågor handlade om hur 
teknik kan hjälpa till att be-
döma det kommersiella värdet 
på framtida investeringar i 
stadsbyggnadsprojekt.

Sverige ligger långt framme 
vad gäller stadsutveckling, 
konstaterar Rudolf Antoni. 
Men utmaningarna för alla stä-
der är desamma. 
- I takt med urbaniseringen blir 
det allt viktigare att få alla stä-
der, stora som små, att växa på 
ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbart sätt, säger han. 

Om framtiden spår han att 
frågan om BIDs, Business Im-
provement Development, kom-
mer att ta fart i Sverige under 
nästa år. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

Svenska Stadskärnors forskarråd, frv 
Rudolf Antoni, Karin Book, Berndt 
Lundgren,och Jerker Söderlind.

FORSKARE ENIGA OM 
STÄDERS UTVECKLING

7

NUMMER 7 2014  |  Fastighetsägaren.



SE ÖVER BRANDSKYDDET I 
HELA FASTIGHETEN
Den mörka årstiden med de ljusa högti-
derna har kommit. Stearinljus tänds i vart 
och vartannat fönster och brandtillbuden 
ökar dramatiskt. Passa därför på att upp-
gradera din fastighets brandskydd med ef-
fektiva och prisvärda brandvarnare från 
Deltronic. Genom vårt samarbetsavtal 
med Deltronic kan vi erbjuda dig ett kom-
plett utbud av brandvarnare som kan be-
gränsa skadorna avsevärt om olyckan är 
framme.

MARKNADENS MEST FÖR-
MÅNLIGA PRIS
NEXT-DOOR erbjuder dig som medlem 
hos Fastighetsägarna GFR marknadens 
mest förmånliga pris vid utbyte av entré-, 
säkerhets- och lägenhetsdörrar. NEXT-
DOOR erbjuder fastighetsbolag och bo-
stadsrättsföreningar kompletta dörrlös-
ningar där det ingår borttagning av 
befintliga dörrar, bortforsling av gamla 
dörrar, montering av nya dörrar med all 
beslagning och lås samt garanti. Du kan 
inte få det mer smidigt och till ett bättre 
pris.

VARNA VID RISK FÖR IS- OCH 
SNÖRAS
Som fastighetsägare gäller det att se upp 
med omslag i vädret och temperaturväx-
lingar, särskilt under vinterhalvåret. Vid 
fara för snö- eller isras från din fastighet 
måste du varna förbipasserande. I samar-
bete med Linjedon AB kan Fastighetsä-
garna GFR erbjuda dig som medlem is- 
och snörasvarnaren ISAK till förmånspris. 
Med hjälp av ISAK kan du på ett tydligt 
sätt varna för fallande snö och is från tak 
och stuprör. ISAK är en steglöst justerbar 
teleskopstånd med nedhängande band som 
upplyser om faran. Stången har även en 
mjuk varningsskylt med text. ISAK är 
dessutom väldigt snabbmonterad och kan 
sättas upp och tas ned på ett lätt sätt vid 
behov. 

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

 ÅRSMÖTEN MED MINGEL RUNT OM I 

HELA  REGIONEN

Missa inte tillfället att träffa branschkollegor  
och mingla en stund med oss på Fastighets-
ägarna. Nu sker årsmöten runt om i regionen 
där vi på vissa orter också väljer nya medlemmar 
i våra kretsar. 

Anmälan sker till anmalan.gfr@fastighetsagar-
na.se. All aktuell information finns även på 
hemsidan. Där finns också information om 
andra möten som är på gång.  

Uddevalla: 27 november kl 18.00, Gustafsbergs 
Badort, vi bjuder på jultallrik.
Alingsås: 27 november kl 17.30-20, Alingås 
Missionskyrka, träffa vårt kommunalråd som 
berättar om sina visioner för Alingsås, vi bjuder 
på jultallrik.
Halmstad: 16 december kl 12-13.15, Grand 
Hotel, vi bjuder på jultallrik.
Göteborg: 24 november kl 12-14, lokal ännu 
inte bestämd när denna tidning går till tryck, vi 
återkommer via mejl med mer information, det 
bjuds på enklare förtäring vid tillfället. 
Linköping: 25 november kl 18.30, Konsert & 
Kongress, lokal Sonaten, vi bjuder på gemensam 
förtäring efteråt.
Borås: 9 december kl 12-14, Annelundsvillan, 
vi bjuder på julluch.
Mölndal: 26 november kl 17.30-19.30, Scandic, 
Johan Gerremo från Mölndals stad berättar om 
planer och processer för utvecklingen i Möln-
dals innerstad, vi bjuder på pastasallad.
Karlstad: 3 december kl 12 -13, Drott hotell på 
Järnvägsgatan, vi bjuder på enklare förtäring.  

Kalendarium  

I Fastighetsägarnas kunskapsbank på hemsidan lagras material som 
är användbart i den dagliga verksamheten för fastighetsägare. Checklistor, 
handböcker och rekommendationer samsas med beräkningsmodeller och  
faktablad. Gå till www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken

 BYGG- OCH FASTIGHETSPUB I GÖTEBORG

Varmt välkommen till höstens bygg- och 
fastighetspub på Palace i Göteborg. Ta 
med dina kollegor och mingla, ät och 
drick gott. Pubkvällarna är öppna för 
alla i bygg- och fastighetsbranschen.
När: Torsdagen den 20 november, kl 17-20. 
Var: Restaurant Palace, Göteborg.
Pris: Vi bjuder på en välsmakande buffé. 
Anmälan: Anmäl dig senast 13 november till 
anmalan.gfr@fastighetsagarna.se eller telefon 
031-755 33 90.

Få snabb hjälp via 
juristjouren

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgiv-
ning för våra medlemmar. På telefon 
får du snabb hjälp med juridiska frågor 
som kan besvaras på några minuter. 
Juristjouren når du på telefon 
020-81 00 10 varje vardag mellan 
klockan 8.30 och 16. 

Hos Fastighetsägarna Dokument kan 
du köpa standardhyreskontrakt och 
andra avtalsmallar. 
I Fastighetsägarna Dokument samlas 
dina avtal på ett ställe. I denna web-
baserade tjänst finns allt från mallar för 
lokalhyresavtal till andrahandsuthyr-
ning. Läs mer på www.fastighets-
agarnadokument.se

Köp kontrakt och 
mallar - det är enkelt

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH TWITTER

 Sök på Fastighetsägarna GFR för att 
hitta oss på Facebook. På Twit-
ter heter vi SveFast_GFR.  Här 
hittar du de senaste nyheterna.


