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Hjälp! Mina grannar vill ombilda!
Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst
i ett allmännyttigt fastighetsbolag.

1 Informationsmöte anordnas
Dina grannar har börjat tala om möjligheten att friköpa fastigheten och
ombilda lägenheterna till bostadsrätter. Man anordnar informationsmöte.
Ofta bjuds även en bostadsrättskonsult in.

Vad kan jag göra?
Rusta dig med goda argument för att försvara hyresrätten och delta i
diskussionerna. Det finns många skäl som talar mot ombildning. Några av
dem har vi samlat under rubriken ALTERNATIV INFORMATION (bilaga
1). Ta hjälp av nätverket Rädda hyresrätten. Sök information på hemsidan
Nej till ombildning!

2 Bostadsrättsförening bildas
Du får inbjudan till ett möte för att bilda en bostadsrättsförening. En sådan
förening måste finnas registrerad för att fastighetsbolaget ska kunna ge ett
pris på fastigheten. För att bilda en bostadsrättsförening behövs bara tre
medlemmar, som även kan utgöra styrelse (se Bostadsrättslag 1991:614).
Styrelsen fungerar under tiden som ombildningsprocessen pågår och sköter
kontakterna med fastighetsbolaget, banken och bostadsrättskonsulten.
Konsulten ska vara objektiv, men har i själva verket uppdraget att vägleda
föreningen i det fortsatta arbetet och har ett eget intresse av att ombildningen genomförs, eftersom konsulten endast får betalt om köpet går igenom.

Vad kan jag göra?
Det kan vara klokt att någon av er som är emot ombildningen går med i
föreningen för att få information om vad man beslutar om. Att bli medlem
innebär INTE att du binder dig för att köpa din lägenhet. Samtidigt tolkas
detta naturligtvis som att du är positiv till ombildningen.
I det här läget är det mycket viktigt att ta kontakt med grannarna! Ni
är säkert många som inte vill att fastigheten byter ägare från kommun
till privatförening. Ju snabbare ni agerar desto bättre utgångsläge har ni
tillsammans. Ställ samman en enkel lista där ni samlar underskrifter från
alla som inte vill ombilda. Den kan se ut som bilaga 2.

3 Intresseanmälan delas ut
Bostadsrättsföreningen har bildats och blivit registrerad hos Bolagsverket.
Föreningens styrelse delar ut en intresseanmälan för att undersöka hur
många som intresserade av en ombildning. För att fastighetsbolaget ska
godkänna en sådan intresseanmälan och göra en värdering av fastigheten,
måste minst 40 % (i innerstaden minst 67 %) av hyresgästerna ha skrivit
under. Det är bara de som står på hyreskontraktet och samtidigt är folkbokförda i fastigheten som kan underteckna intresseanmälan. En intresseanmälan kan se ut som bilaga 3.
Observera att det förekommer blanketter som endast innehåller JA-alternativ.
Det allra klokaste är att inte underteckna någon blankett överhuvudtaget.

Vad kan jag göra?
Har ni lyckats samla in mer än 60 % ( i innerstaden 33,3 %) namnunderskrifter från hyresgäster som är emot ombildningen, skickar ni in dessa
till fastighetsbolaget. Om man lyckas säga nej redan före intresseanmälan
får inte bostadsrättsföreningen ett pris på fastigheten och kan alltså inte
gå vidare. Detta hindrar naturligtvis inte bostadsrättsivrarna från att göra
ytterligare försök. Men har ni grundlagt med goda argument, som alla
i fastigheten fått ta del av, blir det svårare för föreningen att vinna över
några på sin sida. Om en majoritet av hyresgästerna säger nej till ombildning, kan inte bostadsrättsföreningen få ihop sina 67% röster för ombildning, som krävs för att försäljningen ska bli av.

4 Värdering görs och pris sätts
Bostadsrättsföreningen har trots era ansträngningar fått ihop ett tillräckligt
antal intresseanmälningar och skickat in dessa till fastighetsbolaget. Hyresvärden låter en anlitad konsult göra en värdering av fastigheten. Det pris
som sätts av värderingskonsulten gäller i sex månader och är inte förhandlingsbart.

Vad kan jag göra?
Värderingen av fastigheten tar hänsyn till genomförda renoveringar och
framtida underhållsbehov. Det är vanligt att bostadsrättsföreningen i detta
läge vill att hyresgästerna visar hur eftersatt underhållet är och att det finns
brister i deras lägenheter. Detta för att priset ska bli så lågt som möjligt i
värderingen.

Låt dig inte ryckas med i den allmänna klagosången över hur dåligt underhåll det är i allmännyttans bostäder. Visa istället på hur service och skötsel
fungerar.
Många hyresgäster har inte riktigt förstått att man som bostadsrättshavare
har ansvar för allt inre underhåll i sin lägenhet. Ge konkreta exempel på
vad byte av trasig spis eller frys innebär ekonomiskt.

5 Ekonomisk plan upprättas
Bostadsrättsföreningen har trots era ansträngningar fått ihop ett tillräckligt antal intresseanmälningar och skickat in dessa till fastighetsbolaget.
Hyresvärden låter en anlitad konsult göra
en värdering av fastigheten. Det pris som
sätts av värderingskonsulten gäller i sex
månader och är inte förhandlingsbart.

Vad kan jag göra?
Det är viktigt att hyresgästernas servicegrad inte försämras med ombildningen. Gå
igenom den ekonomiska planen och påpeka
om det saknas till exempel tillgång till gemensam tvättstuga, samlingslokaler, cykelrum etc.

6 Lägenhetskalkylerna presenteras
Bostadsrättsföreningen kallar till möte för att presentera den ekonomiska
planen och ge tips på vilka banker som är villiga att bevilja lån. Föreningen
behöver låna pengar för att kunna köpa fastigheten och lägenhetsinnehavarna
behöver låna pengar för att kunna köpa sina lägenheter.
Varje hyresgäst har i det här läget fått den ekonomiska planen i sin brevlåda.
Planen visar det beräknade priset på vars och ens bostad (baserat på storlek och läge i fastigheten) samt en beräkning av månadsavgiften. Till denna
tillkommer en månatlig ränteavgift och efter ett visst antal år även amorteringar på lånet.

Vad kan jag göra?
Diskutera med dina grannar vad ett stort lån innebär i praktiken. Den som
bestämmer sig för att köpa sin lägenhet förlorar sin möjlighet att flytta med en
månads uppsägning. Så länge man inte har amorterat hela sitt lån är det i praktiken banken som äger lägenheten. Man förlorar även sin plats i bostadskön.
Bankernas vilja att låna ut pengar varierar med bolånemarknaden. Räntor
och amorteringstider varierar. Ett bostadslån kan även innebära att du helt går
miste om ditt bostadsbidrag eller att det minskar med ett antal hundralappar i
månaden.
Många hyresgäster har svårt att få lån
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Den som hamnar i knipa, t.ex. blir arbetslös och måste söka
socialbidrag, kan tvingas sälja sin lägenhet.
Det finns de som kan vittna om bråk och tråkigheter för den
som blir kvar som hyresgäst hos en privat bostadsrättsförening
och får sina grannar som hyresvärd. Använd dig av exemplen i
bilaga 4.

7 Fullmakter samlas in
Så snart bostadsrättsföreningen fått den ekonomiska planen godkänd kallar
man samtliga hyresgäster till köpstämma. De hyresgäster som inte kommer att kunna närvara ombeds lämna fullmakt till styrelsen.

Vad kan jag göra?
Det är viktigt att alla hyresgäster inser att om man vill rösta nej är det
enklaste sättet att inte gå på köpstämman och inte lämna någon fullmakt.
Uteblir man räknas det som en NEJ-röst. Det förekommer att bostadsrättsföreningens representanter använder sig av fullmaktsblanketter som inte
anger hur fullmaktsgivaren vill rösta. Se bilaga 5. Det är också vanligt att
styrelsen och bostadsrättsförespråkare knackar dörr för att innan köpstämman få in så många påskrivna fullmaktsblanketter som möjligt. Tala om för
dina grannar att de ska akta sig för att skriva på något papper i detta läge.
Den som vill vara representerad vid köpstämman för att rösta nej, men inte
kan vara på plats, ska lämna sin fullmakt till en granne, som man litar på.
På fullmakten ska grannens namn vara ifyllt och det ska tydligt framgå om
det är en JA- eller en NEJ-röst.

8 Köpstämma anordnas
På köpstämman tas det formella beslutet att köpa fastigheten. Samtliga
närvarande hyresgäster räknas vid detta tillfälle som medlemmar i bostadsrättsföreningen oavsett om de är det eller inte. Det är bara de som är
folkbokförda på adressen och som har förstahandskontrakt som har rätt att
rösta. Minst två tredjedelar av alla hushåll måste rösta ja för att fastighetsbolaget ska godkänna föreningen som köpare. Även om man är flera som
står på kontraktet har man endast en röst tillsammans. För att köpstämmans
beslut ska kunna godkännas krävs noggranna röstlängder över alla som är
skrivna i fastigheten och har kontrakt. Även fullmakterna ska bockas av i
röstlängderna.

Vad kan jag göra?
Väljer du att delta i köpstämman kan du bevaka att mötet hålls enligt
det regelverk som gäller, dvs att röstningen måste ske via votering och
avprickning i röstlängd. Det är bra att ha en bandspelare med sig och
banda mötet. Det förekommer att styrelseledamöter och ombildningskonsulter driver igenom beslut som inte följer regelboken. Begär votering om
ordförande försöker klubba beslutet att rösta ”Ja till ombildning” med
acklamation, dvs utan att röster alls räknas och namnen på alla röstande
lästs upp och utan att det är klarlagt huruvida alla ja-röstare förstått de fulla
konsekvenserna av sitt “Ja”.

9 Fler köpstämmor
Om inte två tredjedels majoritet uppnås vid köpstämman, kommer föreningen sannolikt att kalla till ytterligare köpstämma inom kort. Eftersom det
lagda priset

för fastigheten endast gäller i sex månader är det bråttom. Föreningen kan
kalla till hur många köpstämmor som helst.

Vad kan jag göra?
Efter en första köpstämma där man inte uppnått majoritet för beslutet, finns
röstlängder som visar vilka hyresgäster som röstat nej. Lämnar inte bostadsrättsföreningen ut dessa röstlängder, är det klokt att ha bandat köpstämman, då samtliga namn läses upp.
De hyresgäster som röstade nej kommer med största säkerhet att få ett
flertal besök av representanter från bostadsrättsföreningen, som vill försöka att få personen ifråga att ändra uppfattning. Förbered er tillsammans och
stöd varandra!
Och kom ihåg – skriv inte under några papper som
bostadsrättsföreningen delar ut!
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Två tredjedelsmajoritet för
köp av fastigheten

Om minst två tredjedelar av hyresgästerna röstar ja på köpstämman skickar
bostadsrättsföreningen protokollet från stämman tillsammans med röstlängden till fastighetsbolaget, som i sin tur fattar beslut om godkännande.
Därefter söker bostadsrättsföreningen
lagfart på fastigheten och affären görs upp.
Ett köpekontrakt upprättas och bostadsrättsföreningen får därmed tillträde till
fastigheten.
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Fastigheten säljs

Från och med att köpeavtalet godkänts och bostadsrättsföreningen erhållit
lagfarten, är föreningen rättmätig ägare av fastigheten. När insatserna för
bostadsrätterna har betalats till föreningen är ombildningen klar. Bostadsrättsföreningen upplåter nu lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna, som formellt blir ägare till sina bostadsrätter. Observera att du inte äger
lägenheten utan endast rätten att bo i den.

Vad kan jag göra?
Den som sagt sig villig att köpa, kan ångra sig och dra tillbaka sin intresseanmälan inom sex månader. Detta gäller även omvänt. För att en bostadsrättsförening ska kunna klara fastighetens hela ekonomi krävs att ett
tillräckligt stort antal hyresgäster köper sina bostadsrätter. Antalet varierar
för varje fastighet. Den ekonomiska planen för fastigheten baseras på ett
troligt antal bostadsrätter.
Om man varit alltför optimistisk och räknat med fler köpare än det faktiskt
blir, kommer föreningens ekonomi att bli väldigt svag och banken kan dra
tillbaka sitt lånebesked.

Summering
Ombildningarna och privatiseringarna, det vill säga den samlade utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsbolagen, kan kritiseras med flera
olika argument; samhällsekonomiska, sociala, politiska, juridiska och privatekonomiska. Ombildningsentusiasterna väger oftast bara in ekonomiska
skäl. Man framställer ombildning från hyresrätt till bostadsrätt som en
gynnsam affär för den enskilde. Ett annat vanligt skäl brukar vara att påstå
att grannsämjan och trivseln i fastigheten ökar om man delar på ansvaret.
Som en hyresgäst som står inför ett ombildningsbeslut måste du dock göra
en mängd avvägningar och ta hänsyn till mycket mer än din egen ekonomi
för tillfället.
Många ombildningar har kunnat genomföras tack vare bolåneinstitutens
beredvillighet att högbelåna den ombildade bostaden. Varken fast anställning eller inkomstprövning krävs eftersom stadshusmajoritetens “ombildningsrabatt” har accepterats som tillräcklig säkerhet. Men de faktiska
räntekostnaderna är så betungande för många hushåll att boendekalkylen
spricker och de kan tvingas flytta. Detta möjliggör för framtida köpare
och bostadsspekulanter att sitta med armarna i kors tills de ekonomiskt
svagaste hushållen blir tvungna att sälja sina hem. I värsta fall sker detta
genom exekutiv auktion. Det förespeglade ekonomiska klippet kan på ett
halvår förändras till en ekonomisk katastrof för den enskilde. Detta är idag
en ekonomisk realitet för 10000-tals familjer i USA.
Tänk på att du i en bostadsrätt själv måste stå för alla kostnader i din lägenhet.
Det gäller alla reparationer, byte av vitvaror, målning och tapetsering och
underhåll av golv. Det kan bli stora kostnader om spisen eller frysen går
sönder.
Alla som köper en bostadsrätt rekommenderas att ha minst 20.000 kr

sparade på banken som buffert för oförutsedda utgifter.
Många av bostadsrättsförespråkarna talar sig varma för bostadsområdet och
fastigheten och säger sig vilja bo kvar. Men det finns gott om exempel på
att nyblivna bostadsrättshavare, så snart ombildningen är genomförd, börjar
planera för försäljning av sina lägenheter. Den ombildningsrabatt som man
fått, kan nu falla ut som vinst för den enskilde.
Inom ett halvår har merparten av de tidigare aktiva sålt sina lägenheter och
lämnat fastigheten och föreningen åt sitt öde. Kvar finns de som valt att
förbli hyresgäster samt de som köpt sina bostadsrätter i syfte att bo kvar. De
tvingas oavsett vad de vill, ta över ledningen i föreningen och ta ansvar för
fastigheten.
En bostadsrättsförening kan gå i konkurs. Om det händer kommer bostadsrättsföreningen att upplösas och du blir återigen hyresgäst. Då förlorar du det
du betalat för bostadsrätten. Det innebär också att om du har lån på lägenheten så kvarstår dessa.
Du kan alltså förlora mycket pengar om detta skulle hända.

BILAGOR
1 Argument mot ombildning
2 Namnlista Nej till ombildning – ett exempel
3 Intresseanmälan – ett exempel
4 Klipparkiv – hur är det att bo som hyresgäst i en bostadsrättsförening?
5 Fullmakt – ett exempel

Alternativ information
om ombildning

Bilaga 1a

Att ombilda en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt kan låta lockande men man bör tänka
sig för. Här följer litet information om ansvaret, konsekvenserna och vilka problem som kan
uppstå.

Ekonomiskt ansvar

En bostadsrättsförening sköts av en vald styrelse. Om man bor i en bostadsrätt bör man vara
beredd på att ta uppdrag inom styrelsen, som t ex ordförande, kassör eller revisor. Mycket ansvar vilar på styrelsen, sådant som man har proffs till om man bor i en hyreslägenhet. Därför bör
man fundera igenom både vad man själv kan bidra med, och om man tror att ens grannar har
den kunskap som behövs för att sköta husets alla ekonomiska affärer och underhåll. En bostadsrättsförening är nästan samma sak som ett företag.
En fastighet är dyr (handlar oftast om miljontals kronor) så det är stora pengar som är i omlopp.
Om man bor i en hyresfastighet finns det anställda som tar hand om ekonomin. Det ansvaret
lämnar du över till dig själv och dina grannar om ni bestämmer er för att ombilda till bostadsrätter. Och vad gör man om någon granne inte betalar sin avgift eller andra gemensamma kostnader? Ska styrelsen gå till kronofogden och inkasso? Hur skulle det kännas att driva en ekonomisk
process mot grannen?

Praktiskt ansvar

Det är inte bara det ekonomiska ansvaret som vilar på styrelsen utan också drift och skötsel av
fastigheten och tomten som fastigheten tillhör. Oavsett om man väljer att ”leja ut” skötseln eller
se till att grannarna gör sin del kan det innebära mycket jobb för dem som är ansvariga.
Vem lagar den droppande kranen? Luftar de kalla elementen? Fixar tvättmaskinen i tvättstugan?
Även om man väljer att leja ut, vilket kan innebära högre kostnader, så måste någon eller några
ändå ansvara för att beställningar görs, sköta fakturahanteringen, göra kontroller av arbetets
kvalitet etc.
Om lösningen blir att alla i huset ska ta hand om det praktiska bör man ställa sig frågan vilka
konsekvenser det kan få. För vad skulle du göra om en granne hela tiden låter bli att komma
på de gemensamma städdagarna? Snöskottningstillfällena, ommålningsdagarna etc. Skulle du
vädja, bli förbannad och skälla, eller införa böter som du ska driva in…

Juridiskt ansvar

Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen om en olycka händer, t ex pga av utebliven sandning
eller istappar som lossnat från taket? Det finns ett antal juridiska frågor som en bostadsrättsförening måste förhålla sig till. Det kan handla om allt från grannens eventuella rätt att riva
väggar och avhysning av personer som ägnar sig åt olagliga aktiviteter i fastigheten, till tvister
om gemensamma utrymmen.

Gemensamt ansvar

Kanske tänker du att: -Jag ska inte sitta i styrelsen så jag behöver inte bry mig…men varför
ska just du slippa ta ditt ansvar om du är med och ombildar? En bostadsrättsförening är just en
FÖRENING och en förening bygger på att folk ställer upp och bidrar till föreningens arbete.
Annars faller hela idén.
De som vill ombilda är kanske villiga att sitta i styrelsen och ta på sig ansvaret under första perioden. Men vad händer sen, efter två år när ombildandet är klart? Finns det då lika många, lika
duktiga, som vill lägga kvällar och helger på styrelsearbete? Och de som driver på för ombildning – vet du om de verkligen planerar att bo kvar och ta sitt ansvar? Eller om de bara driver på
processen för att så snart ombildningen gått igenom sälja sina lägenheter och flytta?

Privatekonomi

Är det lönsamt att ombilda? Det beror på många faktorer, som vilket pris man får betala, vilket
skick fastigheten är i, vilka villkor du får på dina lån, och det nuvarande ränteläget. Du bör
räkna på detta själv, och då ta hänsyn till att olika räntenivåer kan gälla i olika tider. Du bör
också vara medveten om att banken har rätt att säga upp ditt låneavtal om värdet på din bostad
skulle sjunka kraftigt. Det kanske innebär att du måste flytta därifrån, även om du kan betala
dina räntor och amorteringar enligt låneavtalet. Tänk också på att de som vill hjälpa dig att
räkna, ofta företräder sådana som tjänar på en ombildning – banktjänstemän och företag som
jobbar med just ombildningar.

Kan en bostadsrättsförening gå i konkurs?

Ja, en bostadsrättsförening kan gå i konkurs. Om det händer kommer bostadsrättsföreningen
upplösas och du blir återigen hyresgäst. Du förlorar det du betalat för bostadsrätten. Det innebär
också att om du har lån på lägenheten så kvarstår dessa. Du kan alltså förlora mycket pengar om
detta skulle hända.

Bo kvar som hyresgäst?

Rent juridiskt kan man bo kvar som hyresgäst om man inte vill köpa borätt i den ombildade
fastigheten. Man ska ha samma rättigheter som hos vilken värd som helst. I praktiken ska man
dock komma ihåg att det kan vara skillnad på att bo som hyresgäst hos ett bostadsbolag jämfört
med i en bostadsrättsförening. En skillnad som kan upplevas som jobbig är att ens grannar plötsligt har en massa makt över en. Det är hos bostadsrättsföreningen du ska be om ett nytt kylskåp
eller klaga på snöskottning och sandning. Man ska också ha i åtanke att ens grannar i bostadsrättsföreningen kanske vill bli av med sina hyresgäster så att de istället kan sälja lägenheten
och tjäna pengar. Ett annat problem är när du vill flytta. Har du tidigare bott i allmännyttan har
du kanske också haft tillgång till en internkö – såklart är det ingenting du behåller efter ombildningen.

Så här säger P-O Brogren från Hyresgästföreningen till tidningen Metro (21/5 2007)
– Att plötsligt få sina grannar som hyresvärd måste inte leda till problem, men det är ett faktum
att bostadsrättsföreningar går hårdare fram som hyresvärdar än privata hyresvärdar eller allmännyttan gör. De är mer pigga på att vräka hyresgäster, eftersom de kan vinna ekonomiskt på det.
Lyckas de komma åt en lägenhet som de kan sälja har de pengar till exempelvis en hissrenovering eller ett stambyte. Hyresgäster kan hamna i konflikter även med allmännyttan eller en privat
värd, men då bor oftast inte hyresvärden i huset.

Ombilda eller fortsätta hyra?

Tänk igenom ditt beslut noga före en omröstning om omvandling till bostadsrätt. Det är lätt
att ryckas med av entusiaster, särskilt om det finns förhoppningar om ekonomiska vinster när
bostaden en gång i framtiden ska säljas. Blir det en ombildning har du fortfarande möjlighet att
välja mellan att bli bostadsrättsinnehavare eller att bo kvar som hyresgäst. Som hyresgäst har du
samma rättigheter som hos den tidigare hyresvärden. Du har till exempel rätt att kräva underhåll, reparationer, skälig hyra och har möjlighet att byta din lägenhet.
Även om du röstat nej på en så kallad köpstämma (mötet då man beslutar om en ombildning),
så har du rätt att under sex månader därefter ångra din nejröst och istället säga ja. Så känn dig
inte pressad att rösta ja av rädsla att ”missa tåget”.

Några perspektiv på hyresboende

• Att bo i hyresrätt betyder att man slipper ägna stora delar av sin fritid åt att oroa sig för underhåll, förändrade räntor eller vilket priset på ens lägenhet är just när man behöver flytta.
• Det finns möjligheter att påverka hur underhåll sker, att göra vissa förändringar i lägenheten,
och att bidra till att utveckla bostadsområdet även när man bor i hyresrätt.
• Om en stor del av alla allmännyttans hyresrätter ombildas, kommer det att påverka
möjligheten för allmännyttan att vara hyresreglerande, dvs boendekostnaderna i hyresrätt generellt riskerar att stiga
• Om alla allmännyttans lägenheter säljs ut, kommer det snart inte finnas någonstans för ungdomar och andra som inte kan eller vill ta lån för att köpa sin bostad ta vägen.
• Att allmännyttans finns kvar bidrar till ett integrerat Stockholm där alla har rätt till en bostad.
• Att det finns tillräckligt många hyresrätter är viktigt för att kunna hitta en bostad när man byter
arbete, ska studera, ändrar familjesituation osv.
Vill du veta mer om dina rättigheter och om hur ombildningar går till, kan du kontakta hyresgästföreningen i Stockholm (www.hyresgastforeningen.se/stockholm)
eller oss i Nätverket Rädda Hyresrätten på följande adresser:
Hemsida: www.nejtillombildning.se
E-post: info@nejtillombildning.se
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