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Aktuella medlemsförmåner för dig som bor i en Riksbyggenförening!

Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar i södra & mellersta Skåne respektive norra Skåne

Läs mer
på sidorna

15, 16
och 17!

Stort intresse för
Hyrköp av bostadsrätt
i Helsingborg 

Nu blir utbildningarna digitala
Vad kan man göra med boende som 
vägrar att sortera sopor? 



-

Jag vill börja med att hälsa Niklas Pettersson välkommen 
som ordförande för södra/mellersta Skånes Intresseföre-
ning. Jag och Niklas har känt varandra sedan många 
år. Det kommer att kännas tryggt att få samarbeta med 
honom framöver i våra strävanden att tillgodose alla 
bostadsrättsföreningar med allt vi förmår av kurser, kon-
ferenser och framåtsträvan inom Riksbyggen.

Året 2020 är och förblir året då vi fått lära oss begreppen 
Covid-19 och Coronapandemin och vad det inneburit för 
bland annat all föreningsverksamhet i våra Intresse- och 
bostadsrättsföreningar.
Intresseföreningarnas planerade kurser och konferenser 
har fått ställas in efter rekommendationer från Folkhälso-
myndigheten. Bostadsrättsföreningar har blivit tvung-
na att hålla sina årsstämmor digitalt eller som vanligt, 
men med uppmaning att endast en deltagare från varje 
lägenhet bör närvara.

Riksbyggen bildades 1940 och skulle firat sitt 80-årsju-
bileum i år. Även här har Coronapandemin ställt till det. 
Festligheten har skjutits upp och kommer förhoppnings-
vis att kunna genomföras under nästkommande år.
En av våra samarbetspartners ABF firar 100-år i år. Även 
här har man fått ställa in firandet men ser fram emot att 
kunna genomföra det under 2021.

När man är ute och vandrar och möter medlemmar från 
olika bostadsrättsföreningar så är den stora frågan vad 
som kommer att hända framöver med utbildningar och 
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Jill

2020 – året som aldrig
kommer att glömmas bort.  

kurser. Dessa är något man verkligen saknar och att få 
träffa medlemmar från andra bostadsrättsföreningar med 
det erfarenhetsutbyte som det ger.
Vår målsättning är att åter kunna starta upp en del utbild-
ningar. Vi håller på att undersöka var vi kan vara och hur 
många deltagare som kan bokas in. Så länge får det bli 
digitala ”träffar”. Vilket ska bli spännande att se hur de 
tas emot. 

Även aktiviteter ute i bostadsrättsföreningarna har fått 
sättas på paus och skjutas på framtiden. 
I många föreningar har man istället hittat andra former 
för ett säkert möte, som att spela boule för att kunna 
träffas lite på distans och slippa sitta isolerade i sina lä-
genheter. Det finns säkert fler exempel. Hör gärna av dig 
till tidningen så kanske det blir några rader.

Vår största längtan bland alla oss i Intresseföreningarna i 
Skåne är att Coronapandemin ska klinga av och allt åter-
gå till den vanliga vardagen, så att vi kan få träffa Er alla 
igen på våra kurser och konferenser.

Jag, Jill Bengtsson ordförande i norra Skåne och min 
ordförandekollega Niklas Pettersson i södra/mellersta 
Skåne ser fram emot en fortsatt fin höst så har vi i alla fall 
något positivt i minne när vi tänker tillbaka på året 2020.
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Mer information och bokning på

www.rokebuss.se
0451-402 24  

Burg Shopping, 1 dag, från 400:-

Ullared, 1 dag, från 99:-

Vinprovning i Burg, 2 dagar, från 1.095:-

Vinprovning
med oktoberfest, 3 dagar, 2.595:-

Shoppa i Rostock, 2 dagar, 1.395:-

Från Broadway till Duvemåla, 3 dagar, 3.595:-

Das grosse schlagerfest XXL i Hamburg,
3 dagar,  3.795:-

Jokkmokks marknad, 7 dagar,      8.995:- (8365:-)

Tyska Trädgårdar, 4 dagar,       4.495:- (4180:-)

Österrike med musik, 8 dagar, 7.595:- (7063:-)

Schweiz med
Bernina Expressen, 9 dagar,   10.995:- (10.225:-)

Vinprovning med dans, 3 dagar,  2.495:-

Rostock Weekend, 3 dagar,    2.695:-

Celle Julmarknad, 3 dagar, 2.795:-

Kiel Julmarknad, 3 dagar, 2.595:-

Hamburg Julmarknad, 3 dagar, 2.995:-

Stralsund Julmarknad, 3 dagar, 2.495:-

Rostock Julmarknad, 3 dagar, 2.895:-

Wismar Julmarknad, 3 dagar, 2.795:-

Braunschweig Julmarknad, 4 dagar,      3.395:- (3157:-)

Outletshopping, Tyskland
med julmarknad, 2 dagar,  1.395:-

Timmendorferstrand
med Lübecks julmarknad, 3 dagar,     3.295:-

Vinprovning i Burg
med Lübecks julmarkn, 3 dagar,   2.395:-

Köpenhamn-Oslo Julkryssning, 3 dagar,          1.995:-

Göteborg
med Lisebergs julmarknad, 2 dagar,  1.695:-

Kosta Boda julmarknad
med Tommy Körberg, 2 dagar,  2.295:-

Riks-
byggen-
rabatt!

7%
på resor

med minst

Aktuellt
just nu!

4 resdgr
(  ) = med avdragen rabatt

JULMARKNADER

CORONA information:
För din trygghet och säkerhet!
• Max antal platser i bussen är nu 35 personer.
• Placeringslistor görs inför varje resa
 för att undvika trängsel. 
• Handsprit finns tillgängligt i alla bussar.  
• Det är obligatoriskt att bära munskydd i
 Tysklands alla butiker - Ta med eget eller köp  
 av oss på bussen. (OBS! Begränsat antal!)
• Vi håller oss och dig informerad om vilka
 regler som gäller på de olika resmålen.

I våras bytte vi hemsida och bokningssystem.
En stor nyhet för både er och oss!
Den nya hemsidan är lättnavigerad och bok-
ningsvänlig. 93% utav våra testpiloter tycker 
att det var mycket enkelt att boka, resterande 
tyckte det var enkelt.
En stor nyhet är att du nu också kan betala din 
resa med swish när du bokar (och självklart 
med kort också)!

Denna information kan komma att ändras och uppdateras beroende på restriktioner.

03



Senaste kursnytt och övrig information finns på www.ifsyd.se. Reservation för ev programändringar.

Digitala utbildningar hösten 2020

Samtliga utbildningar sänds kl 18.00-21.00.
Utbildningarna kommer att hållas via webbtjänsten Lifesize

• Övergripande ändringar
• Andelsmedlemskap föräldrar
 och barn
• Upplåtelse av bostadsrätten i
 andra hand

2. Skadereglering, 28 september

3.Introduktion för nyvalda, 29 september 
För förtroendevalda i bostadsrättsföreningar.

4. Styrelse 1-3, tre kvällar, 5, 12 och 19 oktober 
För dig som behöver grundläggande styrelsekunskap för ditt styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening.

5. Ekonomi, 6 oktober
De flesta beslut ni tar i styrelsen handlar om ekonomi.

• Fastställande av årsavgiften
• Fördelning av underhållsansvaret
 för lägenheten mellan föreningen  
 och bostadrättshavaren
• Allmänt om styrelsens uppgifter

• Beslut om bostadsrättstillägg och  
 kollektivanslutning till bredband
• Ombud vid föreningsstämma
• Övriga ändringar

1. Stadgar, 23 september 
Genomgång av normalstadgarna för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

• Vilka försäkringar som berörs och i  
 vilka olika situationer
• Vad innehåller de olika försäkring 
 arna för moment
• Varför blir det olika självrisker

• När blir man skadeståndsskyldig  
 och i vilket läge framställer man 
krav mot skadevållaren
• Vem gör vad vid en skada?

Genomgång av flödet vid skade-
regleringen
Kursledare: Ulf Nelson,
skadeexpert på Proinova AB

Vad som faktiskt förväntas av dig 
som styrelseledamot kan ofta upp-
levas som lite oklart. Ingen begär att 
du ska kunna allt eller lägga all din 
fria tid på det här uppdraget.

Men vad får man göra? Och hur sker 
arbetet i praktiken?Du sitter i styrel-
sen för att du har medlemmarnas 
förtroende att styra verksamheten på 
deras vägnar. 

Du är förtroendevald. Det innebär 
att du har valts med förtroendet från 
medlemmarna att representera dem 
så gott du kan och arbeta på deras 
uppdrag.

 

Utbildningens innehåll
• Vi lär oss grunderna för styrelsens  
 arbete
• Vad styr styrelsens arbete
• Vilket ansvar har styrelsens
 ledamöter

• Frågor om medlemskap och
 andrahandsuthyrning
• Tvister och hyresnämndens roll
• Uppsägning/förverkande av
 bostadsrätt
• Störande grannar

• Genomgång av stadgarna
• Obetalda avgifter -
 vi följer händelseförloppet
• Hur fungerar en pantförskrivning
• Avsägelser och offentliga
 auktioner

När ni tar ställning till underhåll, 
fastighetsskötsel, fastighetsförsäkring 
och lån så ska allt hänga ihop till en 
ansvarsfull hantering en av styrelsens 
viktigaste frågor.

• Varför behövs en budget och vad 
skall den innehålla?
• Bostadsrättsföreningens årsredo-
visning – hur skall siffrorna tolkas?

• Vad är underhållsfonden och hur 
hänger den samman med budgetar-
betet?



Senaste kursnytt och övrig information finns på www.ifsyd.se. Reservation för ev programändringar.

Digitala utbildningar hösten 2020
Senaste kursnytt och övrig information finns på www.ifsyd.se. Reservation för ev programändringar.

På grund av Coronapandemin har de båda skånska

intresseföreningarnas normalt så omfattande program 

med utbildningar och informationsträffar fått

ställas in och ersatts av digitala ”träffar”.

Hur det blir nästa år återstår att se.     

7. Valberedning, 21 oktober

8. Brandskydd  27 oktober

9. Ordförande, 9 november

6. Revision, 20 oktober
I de flesta fall har en lekmannarevisor 
fått uppdraget för att denna har koll 
och insikt om ekonomiska förhållan-
den.
Du kanske har erfarenhet av eko-
nomiskt arbete inom föreningslivet 
i ditt dagliga arbete, eller tidigare 

har arbetat med ekonomi i någon 
form. Men det viktigaste av allt är att 
du bor och är medlem i föreningen. 
På så sätt kan din kunskap och dina 
kontakter med styrelse och övriga 
medlemmar vara av stort värde inför 
ditt samarbete med yrkesrevisorn. 

Tillsammans bidrar ni till trygghet för 
styrelsen, som då kan koncentrera sig 
på det de är satta att utföra.
Ni bidrar med kontroll, granskning 
och frågor som leder föreningen i 
rätt riktning.

Valberedningen är mycket viktig för 
bostadsrättsföreningen.
Valberedningen arbetar på medlem-
marnas uppdrag. 
Den tar emot nomineringar, diskute-
rar och opartiskt lägger fram förslag 

till beslut om styrelsens sammansätt-
ning från och med nästa stämma.
• Valberedningens roll
• Dags för valberedningen att börja  
 sitt arbete!

• Hur hittar man lämpliga kandi-
 dater?
• Det närmar sig – valberedningen  
 har ett färdigt förslag
• Det är föreningsstämman
 som väljer
• Vad säger stadgarna?

• Lagar och paragrafer
• Förebygg, hantera och
 begränsa en brand

• Brandrisker i våra hem och
 verksamheter
• Olika typer av brandskyddsutrust- 
 ning och hur dessa fungerar

• Mänskligt beteende vid nödlägen
Kursledare:
Magnus Solhöj, Anticimex

Ordförandens roll är att leda styrel-
sen, vara sammankallande till möten. 
Denna har enligt praxis ett övergri-
pande ansvar för styrelsens arbete. 
Ordförande brukar även leda styrel-
sens möten och ska se till att dagord-

ningen följs och att alla ledamöter 
får komma till tals i olika frågor. 
Ordförande ska också tydliggöra 
diskussioner och de beslut som fat-
tas på mötet. Om det finns behov av 
särskild bakgrundsinformation kring 

ärenden som ska diskuteras är det 
oftast ordförandes roll att tydliggöra 
och informera om detta.
I denna utbildning får du verktyg för 
att kunna utföra ditt uppdrag så bra 
som möjligt.

9. Sekreterare, 10 november
Sekreterarens jobb är ett ”avtryck 
av verkligheten”. Man kan ganska 
snabbt få en bild av hur det står till 

i en förening genom att studera 
protokollen. Sekreteraren har ansvar 
för att protokollföra styrelsens möten 

och arkivera protokollen på lämpligt 
sätt. Ofta sker kallelser i samråd mel-
lan ordförande och sekreteraren

Efter inloggning, med användaruppgifterna till  Mitt Riksbyggen,
klickar du på ”Anmäl dig nu”.
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Med förändrade förutsättningar, kli-
mat och föroreningar och ålder har 
kanske inte det gamla vårdträdet kvar 
den energi som behövs.
En åldrings- eller sjukdomsprocess 
som kanske tar tiotals år innan ni som 
bor i föreningen upptäcker kan redan 
vara igång.

Hur vet man hur ett träd mår? Hur 
länge kan trädet stå kvar innan det 
blir en säkerhetsrisk? Vi kontaktade 
Välkommen Hems mångårige medar-
betare Andreas Eriksson på Yggdra-
sil Trädservice, ett företag som just 

Våra gamla träd är
     som en god vän i föreningen

Men hur mår de egentligen?
specialiserat sig på trädvård, allt från 
beskärning, besiktning och riskbe-
dömning till trädfällning och stubb-
fräsning.
Kanske är det så att trädet man oroar 
sig för inte alls mår så illa!

Andreas Eriksson berättar att allt 
fler husägare och bostadsrättsfören-
ingar väljer att undersöka sina träd.
– Utemiljön har blivit allt viktigare för 
boende. Under flera årtionden gick 
tankarna mest åt att skapa stora ytor 
med lättskötta gräsmattor. Billigt och 
effektivt. Idag uppskattar vi människor 
buskar, träd och blommor i mer eller 
mindre naturliga formationer. Ofta 
gör man en kombination av gammalt 
och nyplanterat.
I Yggdrasils verksamhet finns även 
utrustning för ljudtomografi (Arbort-
om® impulstomograph).
– Ljudtomografi är en bra metod för 

att uppskatta hur ett träd mår utan 
att man behöver tillfoga trädet någon 
skada genom att borra sig in i stam-
men eller göra åverkan på något an-
nat sätt. Om det finns, eller inte finns, 
till exempel invändiga rötangrepp är 
lätt att ta reda på genom ljudtomo-
grafi, berättar Andreas Eriksson och 
fortsätter:
– Undersökningsmetoden bygger på 
en princip där ljudvågor skapas och 
ljudhastighet mäts för att detektera 
svag ved i form av rötangrepp eller 
hålrum eller båda delar. Impulsto-
mographen nyttjar det faktum att lju-
dets hastighet i träd beror på vedens 
densitet och elasticitet. Ljudvågor rör 
sig snabbare i frisk ved än i ved som 
är försvagad. Angrepp av brun- el-
ler vitröta ger upphov till försvagad 
vedstruktur och ger därför mer eller 
mindre tydliga utslag vid undersök-
ningen.

 ånga är de bostadsområden 
där man sparat något eller några 
träd som växte på tomten kanske 
år innan husen byggdes. Träd som 
ofta känns som en viktig känneteck-
en för föreningen – en symbol för 
gemenskapen.

M

Arbortom® impulstomograph med sensorer installerade runt om ett träds stam.
Ljudvågor uppstår genom upprepade slag på markörer kopplade till respektive sensor.
På skärmen ritas en tvådimensionell bild av en trädstam i tvärsnitt. Blå färg illustrerar ved där 
ljudhastigheten är som störst (= frisk ved). Röd till lila färg illustrerar ved där ljudets hastighet är 
som lägst (= kraftigt försvagad ved, det vill säga rötangrepp).
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Våra gamla träd är
     som en god vän i föreningen

Men hur mår de egentligen?

Så här går det till:
Man fäster ett antal sensorer runt trädet på 
en och samma höjd. Genom att slå upprepade 
distinkta slag på spikar kopplade till respektive 
sensor registreras den tid det tar för de ljudvå-
gor som uppstår att nå övriga sensorer.

Uppmätta värden analyseras sedan i ett dator-
program som därigenom kan ta fram en tvådi-
mensionell bild av trädets inre. Denna ger en 
god bild av eventuella hålrum eller utbredning 
av rötangrepp.

Vid misstanke om omfattande rötangrepp är 
det möjligt att ta fram en tredimensionell bild 
av stammens inre genom att utföra flera mät-
ningar på olika höjder.

Man kan läsa mer om tekniken på
www.rinntech.de eller genom att prata med 
Andreas Eriksson på telefon 042-14 16 93.

Bli inspirerad. Se prov på olika lösningar
som vi byggt upp ute hos några av våra kunder.

Följ oss på Facebook: roland system ab

ROTAVDRAG30%
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&&Nytt      På gång

Samtliga Hyrköps-lägenheter i 
Riksbyggens brf Körsbärslunden i 
Helsingborg är uthyrda.
Riksbyggen bygger totalt 149 bo-
städer i samma projekt med upplå-
telseformerna bostadsrätt, hyrköp 
av bostadsrätt och hyresrätt.

Riksbyggen introducerade för första 
gången Hyrköp i Brf Brandstationen 
i Järfälla som en möjlig dellösning 
på problematiken för unga vuxna 
på bostadsmarknaden. Intresset har 
varit stort och modellen har visat sig 
fungera i praktiken. I Körsbärslunden 
är det nu klart att fyra av föreningens 

Succé för Hyrköp av bostadsrätt 
på Drottninghög i Helsingborg

lägenheter kommer att ”hyrköpas”. 
Ett hundratal personer anmälde 
intresse för Hyrköps-lägenheterna. 
Inflyttningen är planerad till första 
halvåret 2021.
Så här fungerar hyrköps-modellen
i korthet:
Den boende får hyra lägenheten med 
option att köpa den som bostadsrätt 
inom fem år. Om hyrköparen inte 
köper sin bostadsrätt får personen 
bo kvar som hyresgäst.
Upplåtelseformen vänder sig till 
unga vuxna upp till 35 år.
Hyran ska motsvara nyproduktions-
hyra på orten.

Nästan en av fem funderar på att 
förändra sin boendesituation på 
grund av coronapandemin, enligt 
en undersökning från Riksbyggen.

Nästan 20 procent ser över sin bo-
endesituation till följd av coronapan-
demin. Det visar resultaten från en 
undersökning som Riksbyggen låtit 
genomföra, där drygt 500 personer 
besvarat frågor om sina boendeför-
hållanden under virusutbrottet.
Undersökningen skickades ut under 

Många funderar på att förändra
sitt boende på grund av coronapandemin

sommaren och till boende i fastighe-
ter som Riksbyggen förvaltar.  
En av frågorna som ställdes var ”Har 
du eller din familj funderat på att 
förändra boendesituationen till en 
följd av pandemin?” och 17 procent 
av de tillfrågade svarade ja eller att 
de redan gjort en förändring.  
I undersökningen ingick också en del 
om de boendes arbetssituation un-
der pandemin. Bland de tillfrågade 
uppgav 29 procent att de undvikit sin 
arbetsplats och 77 procent av dessa 

svarade att de arbetat hemifrån. 
Bland de som saknat hemmakontor 
har de flesta valt att jobba från köket 
eller vardagsrummet. 
– Vid utformningen av framtidens 
bostäder kommer erfarenheterna 
att få betydelse. Om fler kommer att 
fortsätta att jobba mer hemifrån efter 
coronapandemin, hur påverkar det 
då planlösningen och behov av nya 
tekniska lösningar i framtidens bostä-
der säger Riksbyggens vd Johanna 
Frelin i pressmeddelandet.

Hur kommer efterfrågan på 
kontorslokaler att vara, efter 
coronapandemin och om allt 
fler kanske fortsätter att job-
ba hemifrån?

Den frågan ställde en repor-
ter på TV4 i ett nyhetsinslag i 
somras.
I inslaget intervjuades bland 
andra finansmarknads- och bo-
stadsminister Per Bolund som 
menade att allt fler anställda 
sett att man faktiskt kan jobba 
hemma och att det kan göra 
att det behövs färre och kanske 
mindre kontorsytor i framtiden. 
Och då finns det ju väldigt bra 
möjligheter att kunna använda 
dessa byggnader som redan 
finns till att skapa boende för 
många fler människor.
– Så här kan det komma tio-
tusentals nya bostäder som 
verkligen behövs, säger han till 
TV4.

Kontor bli
nya bostäder?
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Vill ni sänka era kostnader och samtidigt spara miljön?
Då ska ni injustera ert värmesystem med EBmetoden®!

www.ebmetoden.com
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Välkommen Hem
Har du någon allmän fråga om bostadsrätt eller 
om ditt boende i allmänhet så hör av dig till
Välkommen Hem genom:
claes.westinger@telia.com eller ring 070-595 68 26
Frågorna ska vara allmänna. Vi löser heller inga 
tvister. Däremot kan vi gärna ge goda råd eller 
berätta vad som gäller runt olika frågetällningar.
Välkommen med dina frågor. 

FrågaFråga

www.sydel.nu

Behöver ni hjälp av en
engagerad och kompetent

elektriker?

Allt från mindre el-arbeten till större entreprenader.
Vi är idag 23 anställda. Alla elektriker har självklart Euro-elcertifikat.

Vi är ett glatt och positivt gäng, lätta att samarbeta med! 
Agnesfridsvägen 186, 213 75 Malmö

Telefon 040 - 19 23 23

Syd-El JOUREN!

040-626 97 49

Mellan 16.00-07.00 (alla vardagar). Hela dygnet (helger, aftnar, övriga dagar).
Vi kommer till er i Malmö-, Lund- och Trelleborgsområdena

inom 1 timma. Felsöker och reparerar installationer och säkerhetssystem.

Vad kan man göra med 
boende som vägrar att 
sortera sina sopor rätt?

Misstänker att det problem som vi har i vårt hus inte är 
något unikt för oss.
Här finns några boende som har svårt att sortera rätt i 
vårt återvinningsrum. I något fall handlar det om traditio-
ner och språksvårigheter, i något fall om ren lathet.   
De flesta borde kunna ta en liten stund och tömma sina 
återvinningspåsar i rätt kärl. Synd att man inte gör det, 
eftersom det är för en god sak.
Frågan är: Kan man på något sätt ta ut en sopböter från 
de som inte sköter sig?
Maj-Britt i Malmö

Först för man väl hålla med om att källsortering är för en 
god sak och inte för att bestraffa oss konsumenter.
Av det vi sorterar ut blir det nya produkter eller delar av 
nya produkter.
Och det är ju smart.
När det gäller att ta ut avgift av de som inte sköter sig, 
så känns det som en svår utmaning.
Dels bryter det mot likabehandlingsprincipen, dels ska 
man på något sätt kunna bevisa vem som inte sköter sig. 
Det är även reglerat i stadgarna vilka avgifter man får ta 
ut. Och dessutom; Var går gränsen mellan att sköta sig 
eller att inte ha riktig koll på vad man får slänga och vart?
Vem vet till exempel att kuvert INTE ska kastas bland tid-
ningar och reklam eftersom klistret på kuvert ställer till 
problem i återvinningsprocessen? Precis som att bestraffa 
de som inte ställer upp på gårdsstädningen så känns det-
ta lika omöjligt.
Tyvärr måste man nog gå den hårda vägen med infor-
mation, information och åter igen information genom 
att prata med de som berörs och förklara vilken nytta 
det är att sortera och hur man ska göra.

DIN FRÅGA:

VÅRT SVAR:
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innan det är för sent!

Rensa
avloppet
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VENTILATION
OVK l Service l Rengöring 

Sedan 1996

Ventilationen påverkar uppvärmningskostnader, fukt, lukt och inte minst
hälsan hos de boende. Se till att Er fastighet har fungerande ventilation!
Vi hjälper er med OVK, Service och Rengöring av era ventilationssystem.

Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se
Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95

Vi har ramavtal med Riksbyggen,
vilket självklart även er bostadsrättsförening tar del av!

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge
046-71 20 95  •  info@ovkservice.se  •  www.ovkservice.se

Riksförbundet
Sveriges Ventilationsrengörare

SSC No: 2144
Certifierad riksbehörig luft

Swedcert No:2850

Alla har vi kaoset som uppstod när 
Coronapandemin slog till i färskt 
minne. Det mesta stannade av, 
mycket beroende på att ingen vis-
ste hur man skulle förhålla sig till 
det virus som spreds över världen.
Bostadsmarknaden var inget un-
dantag. 

Men det var bara tillfälligt. Ett halvår 
senare kan man konstatera att det är 
full aktivitet igen och priserna stiger.
Vi pratar med Marie Lundström 
som jobbar som säljare på Riks-
byggen Bostad Syd i Malmö.
– Även vi blev så klart drabbade. 
Osäkerhet var det stora problemet.  
Skulle familjer våga satsa på ett nytt 
boende när man inte längre visste 
om man hade jobbet kvar? Hur skulle 
vi kunna nå ut med information om 
våra byggprojekt när vi inte längre 
kunde bjuda intresserade till visning-
ar och informationsmöten?
– Det gick några veckor tills vi för-
stod att Covid 19 inte bara var ett 
övergående problem.

Pandemin födde nya lösningar!

– Alla var tvungna att anpassa sig 
och visningarna kom igång igen. 
Skillnaden är att vi nu tar emot 
sällskap på enbart några enstaka 
personer. Vi bokar noga. Man får 
vänta utomhus eller på något annat 
lämpligt ställe tills det är ens tur. Det 
finns handsprit och annan skyddsut-
rustning. Det handlar om våra kunder 
men också om att vår egen personal 
ska vara så skyddade det går.
– En variant på visningar är de di-
gitala filmer som publiceras på vår 
hemsida: riksbyggen.se där man kan 

gå omkring i bostaden via datorn. 
Polishuset i Malmö är det senast 
utlagda.
– Förutom fortsatt låga räntor så har 
jag förstått att många under Corona-
pandemin funderat över sin boen-
desituation. En del har börjar jobba 
hemma och behöver anpassa sig 
till det. Andra vill hitta nya praktiska 
alternativ på kanske en bättre adress 
för skola och jobb. Så priserna på 
bostadsrätter har fortsatt att öka – 
trots pandemin, konstaterar Marie 
Lundström.

Bild ur den digitala lägenhetsvisningen av polishuset i Malmö.
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&&Nytt      På gång

Gräsytor blir blomstrande ängar 

Att anlägga ängar och ersätta gräs-
ytor är något som många väljer att 
prova på och har faktiskt blivit en 
riktig trend de senaste åren. I Sveri-
ges största städer består stora delar 
av ytan med byggnader, sten- och 
asfaltytor och klippta gräsmattor.
Ett sätt att gynna våra viktiga pollina-
törer kan vara att omvandla kortklippt 

Overshoot Day, eller den ekologi-
ska skuldens dag, inträffade i år 
den 22 augusti. Förra året inträf-
fade dagen den 29 juli. Overshoot 
Day innebär att mänskligheten 
har gjort av med årets budget av 
förnybara resurser som jorden kan 
producera under ett år.

Från och med nu och fram till årsskif-
tet lever vi på naturtillgångar som 
vi egentligen inte har. Vi “lånar” av 
kommande generationer.
Alla kan bidra till att flytta Overshoot 
Day i rätt riktning, till exempel genom 
att åka mer kollektivt, minska på kött-
ätandet, shoppa mindre och se över 
hemmets energianvändning.
Fler tips om hur var och en kan mins-
ka sitt fotavtryck finns i Riksbyggens 
Miljöskola.
Överutnyttjande av resurser leder 
bland annat till avskogning, vatten-
brist, jorderosion, minskad biologisk 
mångfald och klimatförändringar.

Var tredje bostadsrättsförening i 
landet har höjt avgiften under det 
senaste året, eller planerar att göra 
det inom kort. Den största anled-
ningen är att man vill spara inför 
framtida renoveringsprojekt.

I en undersökning som SBC gjort har 
400 föreningar runt om i landet tillfrå-
gats om sin ekonomi. Av dessa svarar 
30 procent att de höjt avgiften det 
senaste året eller planerar att göra 
det inom 12 månader. Orsakerna till 
de höjda avgifterna är enligt varan-

gräsyta till en blomstrande äng. En 
annan bra fördel med ängsytor, jäm-
fört med gräs, är skötselkostnaden.

I ett bostadsområde från 70-talet vid 
södra utmarken i Ängelholm valde 
man denna sommar att omvandla en 
gräsyta till en blomstrande äng. Ytan 
är på cirka 1000 kvadrat meter. Ängen 

innehåller bland annat örtpluggplan-
tor med arter som gullviva, blåeld, 
styvmorsviol, tjärblomster, mandel-
blomma, liten blåklocka, gulsporre 
och olika gräsarter så som vårbrodd 
med flera.
Det här projektet har fått bidra från 
LONA som stimulerar kommuners 
naturvårdsinsatser.

Att spara för framtiden
nan tillfrågat förening att de sparar till 
framtida renoveringar.
En av fem vill ha en större buffert 
för att klara av plötsliga utgifter. En 
del vill höja avgifterna för att få lite 
marginal, en del vill göra en mindre 
höjning för att inte behöva höja så 
mycket om det händer något. En 
försiktighetsåtgärd helt enkelt.
Framtiden ser ljus ut, enligt under-
sökningen, eftersom 60 procent 
uppger att förutsättningarna för eko-
nomin är positiv eller mycket positiv. 
Fyra procent är negativa.

Alla kan ...

Nu vill vi utöka innehållet på våra 
nyhetssidor till att även ta in 
mindre texter med nyheter från 
bostadsrättsföreningarna runt om
i Skåne. 
Vad händer för spännande i din före-

Nyheter från din förening
ning? Både i smått och stort. Nya bal-
konger? Nya uteplatser? Nya tak med 
solceller? Vad gör ni i coronatider?
Hör av dig till Välkommen Hem ge-
nom ett samtal till redaktören Claes 
Westinger, 070-595 68 26.
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Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

På alla lagervaror i varuhuset
Låt vår Personal Shopper hjälpa dig med

material- och produktval. Det kostar inget!

Nornegatan 12, Malmö. På Svågertorp. Vard 7-20, lör o sön 9-18

15 %
rabatt

Medtag tidningen/din avi och legitimation. (Kundnr 0005473613)

NOTERA på beställning under ”Övrigt” att du bor i Riksbyggen.

7%
på resor med minst 
4 resdagar.

Res med oss –
lagom långt bort!
Spännande nyheter och klassiska favoriter.
Beställ katalogen på telefon 0451-40224
eller på www.rokebuss.se

Riks-
byggen-
rabatt!

Medlems
förmån:

Vid köp för minst 2.900 kronor lämnas följande rabatt:

30 % på persienner
20 % på rullgardiner, lamellgardiner,
  plissègardiner, rullgardiner till balkong
15 % på markiser
Kostnadsfria oförpliktande hembesök. Boka in ett besök redan idag!
Malmö 040-667 57 00 • Lund 046-14 51 00 • Helsingborg 042-21 88 00
Ängelholm 0431-41 03 11 • Eslöv 0413-101 08 • Trelleborg 0410-135 50 • Ystad 0411-192 10
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Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

16

rabatt på reservdelar
rabatt på arbetskostnaden10% i samband med service

Service på alla bilmärken. Fullservice på Citroën, Peugeot & Opel
Porfyrvägen 11 i Lund och Florettgatan 16 i Helsingborg.

Telefon 046-12 40 00 Telefon 042-45 69 100

Boka service på: service@autogruppensyd.se    Tag med tidningen och identifikation för kontroll!
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Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!
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6.495:-

Bo kvar!
Nytt avloppssystem
utan stambyte

Fast pris

på statusav ert avlopp

(ex moms)



19

En viktig del i en bostadsrättsför-
nings skäl är alla gemensamma 
aktiviteter som man ordnar för 
sina medlemsfamiljer. Det handlar 
om allt från pysselkvällar för både 
stora och små till utflykter och så 
klart årsstämman och andra möten 
som handlar om hur föreningen 
ska utvecklas och fungera. Men i 
”dessa tider” (som ju har blivit ett 
begrepp numera) har det mesta 
fått ställas in på grund av corona-
pandemin.

Under de månader som pandemin 
pågått har det kommit rapporter om 
nya kreativa lösningar för att ingen 
ofrivilligt ska behöva sitta ensam i 
sin egna bostad. Det handlar om 
musikanter som uppträtt för boende 
på gårdarna och där publiken kunnat 
sitta på balkongen och lyssna. Det 
handlar självklart också om att hjälpa 
personer från utsatta grupper så att 
de slipper röra sig ute samhället mer 
än nödvändigt.
I några bostadsområden har man 

Hur har ni klarat ”dessa tider”?
fått igång aktiviteter som inte lockat 
deltagare tidigare så som boule.
Kreativiteten har varit stor.
Även när det gäller den viktiga års-
stämman har det tagits nya grepp. 
Stolar till deltagarna har placerats ut 
efter Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. Andra har provat 
att genomföra mötet via Skype och 
förhandsröstning.
Hur har ni gjort i er förening?
Hur har ni anpassat er till ”dessa 

tider” och de nya förutsättning-
arna som gäller? Hur har corona-
pandemin påverkat er förening 
och era aktiviteter? Har det dykt 
upp något nytt som ingen provat 
tidigare?
Berätta för oss så kan vi berätta om 
det i tidningen.
Mejla tidningens redaktör på 
adressen:
claes.westinger@telia.com eller 
ring 070-595 68 26.

Hör av dig till Välkommen Hem!
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Styrelsen i en bostadsrättsföre-
ning fattar många och bety-
delse fulla beslut. Detta kräver 
kunskaper och omdöme om 
hur man förvaltar fastigheter 
och gör en förening trivsam för 
medlemmarna.

Hur vet man att det fattas rätt 
beslut vid rätt tillfälle och till rätt 
pris? Till styrelsens hjälp finns 
tekniker, ekonomer och annan 
expertis från Riksbyggen att tillgå.
Men det slutliga ansvaret för be-
sluten är ändå alltid styrelsens!

Riksbyggens Intresseföreningar är 
paraplyorganisationer för bostads-
rättsföreningar inom Riksbyggen.

Intresseföreningen stöttar er styrelse
Det finns idag cirka 1700 bo-
stadsrättsföreningar samlade i 32 
intresseföreningar och med två av 
dessa i Skåne.

Inriktningen och omfattningen av 
verksamhet avgörs av medlemsor-
ganisationerna, det vill säga 
bostadsrättsföreningarna.

Intresseföreningens huvudupp-
gifter är:
1. Intresseföreningen ska bidra   
 till ett långsiktigt ekonomiskt,
 socialt, och miljömässigt håll-
 bart boende.

2. Intresseföreningen ska bidra till  
 utveckling av medlemsförening 

 arna genom utbildning, kom-  
 munikation och erfarenhets-
 utbyte.

3. Intresseföreningen ska samver- 
 ka med Riksbyggen och Lokal-
 föreningarna.

Intresseföreningarna i den södra 
regionen arbetar också med 
att ta fram förmånliga avtal 
på exempelvis försäkringar för 
att pressa kostnaderna för ditt 
boende och ge ut tidningen 
Välkommen Hem som du just nu 
håller i din hand.

Vi har egna anställda projektledare, snickare, betongarbetare, murare, certifierade kakelsättare och
dessutom samarbetspartners med specialkompetens inom till exempel el, ventilation, målning och smide. 
Vi erbjuder totalentreprenad men löser även vatten-, brand- och stormskador.

Med gediget yrkeskunnande, professionellt bemötande och
stort engagemang förverkligar vi dina drömmar

Telefon
040-18 60 90
Mail: info@rsbab.se

Travbanegatan 12 
213 77 MALMÖ
Hemsida: rsbab.se

Vi är våtrumscertifierade!

Det lilla företaget med de stora resurserna
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FÖRSÄKRINGS
FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

frågorfrågor
Ulf Nelson
Skadespecialist

Ulrik Rydstedt
Fastighetsjurist

Polis bröt upp ytterdörren

Problem med
skadedjur:
Kontakta Anticimex.
Närmaste kontor 
hittar du på www.
anticimex.se
Uppge avtalsnum-
mer 18 90 874

Vid dessa akuta situatio-
ner har polis eller rädd-
ningstjänst rätt att bryta 
upp dörrar för att kunna 
rädda liv eller egendom.

Vem som är reparationsan-
svarig styrs av föreningens 
stadgar. Om man utgår från 
att aktuell förening antagit 
Riksbyggens normalstadgar 
från 2014, så är det fören-
ingen som är reparations-
ansvariga för ytterdörr med 
tillhörande karm.
Framgår annat i fören-

ingens stadgar så är det 
stadgarna som gäller. 

När föreningen är ansvariga 
så kan försäkringsersättning 
lämnas genom föreningens 
fastighetsförsäkring.
Det är den avtalade grund-
självrisken som avräknas 
utgående ersättning samt 
eventuellt åldersavdrag. 
Åldersavdrag tillämpas om 
dörren är äldre än 15 år 
gammal, och då är avskriv-
ningen 8% per påbörjat år 
därefter dock max 80%.

Skulle det vara en förening 
som i sina stadgar skriver 
att det är bostadsrätts-
innehavarens ansvar för 
ytterdörren, då ersätts 
skadan genom bostads-
rättstillägget och självrisken 
är 1.500 kr. Samma ålders-
avdrag som enligt ovan.  

I något fall har det hänt 
att polisen brutit upp fel 
dörr och då brukar poli-
sen betala kostnaden. 

En bostadsrätts lägenhets-
dörr bröts upp av polisen 
då man misstänkte att 
lägenhetsinnehavaren låg 
därinne oförmögen att 
kunna öppna.
Man misstänkte sjukdom 
eller något allvarligare.
Vem ska betala för skad-
orna på dörren?

Tack för en bra tidning
Yngve

FRÅGA: VÅRT SVAR:

I RB-försäkringen ingår all-
tid automatiskt en tjänste-
reseförsäkring.
Ett försäkringsmoment 
som vanligtvis är ett tillägg 
och som kostar extra att 
försäkra.

Denna försäkring gäller vid 
tjänsteresa som betalas av 
föreningen.
Försäkringen gäller på 

resor i hela världen under 
max 1 år, och gäller för 
skadehändelser sjukdom, 
olycksfall, resgodsskydd, 
överfall, ansvarsskydd, rätts-
skydd med mera. 

Beträffande resgods så 
gäller försäkringen med 
ett allriskåtagande, vilket 
innebär att skadan ska vara 
plötslig och oförutsedd för 

att ersättas. Olycksfallsmo-
mentet ersätter läkekostna-
der, merkostnader, tand-
behandlingskostnader, 
invaliditetsersättning (15 
basbelopp) och döds-
fallsersättning (20 basbe-
lopp).     

Denna försäkring gäller 
utan självrisk.

Jag sitter i styrelsen i min 
bostadsrättsförening, och 
nu undrar jag om jag är 
försäkrad när jag är på 
uppdrag för föreningens 
räkning och om något 
skulle hända till exempel 
sjukdom, olycksfall eller 
stöld?

Ny i styrelsen

Tjänstereseförsäkringen – vad gäller?

En sida om försäkringsfrågor och om hur vi skyddar oss i hemmet och i 
bostadsrättsföreningen av våra försäkringsexperter Ulrik Rydstedt och
Ulf Nelson på Proinova AB.
Vi kan självklart inte ta upp tvistefrågor i spalten utan frågor med ganska 
allmän utgångspunkt.
Försäkringsfrågor skickar du till Välkommen Hem via mejl till tidningens 
redaktör: claes.westinger@telia.com.

DIN FRÅGA: VÅRT SVAR:
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Välkommen Hem!,
Henrik Menanders väg 26,

215 84 Malmö

Ann-Marie Pålsson, S Norregatan 58 i Landskrona,
Solvig Nilsson, Lybecksgatan 40 på Råå,
Kaj Mortensen, Hallasvängen 31 A i Trelleborg,
Sven Erik Åkerman, Grönvägen 3 C i Arlöv,
Cecilia Andersson, Sprängarev. 14 i Hässleholm
Carin Larsson, Rååvägen 82 A på Råå,
Margareta Alenius, Rudeboksvägen 784 i Lund,
Olof Haraldsson, Möllestigen 2B i Bromölla,
Kurt Jönsson, Önnertzgatan 23 i Bjuv,
Ewa Andersson, Söderåsgatan 37 på Limhamn.

Grattis!
Skraplotterna kommer på posten.

Ditt rätta svar vill vi ha senast den 10 oktober 2020.

Fem vinnare drar vi från svaren som kommer via post till:

Vinnarna i tävlingen från
Välkommen Hem nummer 2

Denna gång har vi gömt ett antal snöflingor i tid-
ningen. Kolla provet nedan, räkna antalet, skicka in 
svaret och du har chans att vinna tre skraplotter.
(Provet här intill ska inte räknas med.) 
SOM VANLIGT KAN ILLUSTRATIONEN HA
VARIERANDE STORLEK OCH ÄVEN DELVIS
VARA SKYMD! 

Är det din tur att vinna?

Fem vinnare drar vi från mejlsvaren

inskickade till tidningens redaktör:

claes.westinger@telia.com

Lycka tiLycka tillll


