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Erik Pelling: Riskerar
att bli ett misch-masch
BosTäder

Nu säljs bostadsrätter i Uppsala
med obegränsad rätt till andrahandsuthyrning. Men det finns en risk att
köparna kommer att stå med Svarte
Petter.
Lägenheterna i bostadsfören
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ingen Block, som ska byggas
på Kapellgärdet, säljs med
möjlighet till obegränsad
andrahandsuthyrning. Den
rätten skrivs in i upplåtelse
avtalet och kan sedan inte
återtas av föreningens sty
relse efter inflyttning. Dess
utom tillåts företag som kö
pare till max 35 procent av lä
genheterna i föreningen. Nå
gon begränsning, varken för
företag eller privatpersoner,
finns inte heller i hur många
lägenheter var och en kan
köpa med det uttalade syftet
att hyra ut lägenheten i an
dra hand.
Detta har gjort att Fastig

Misstänks
för brott
efter påkörning
uppsala
En cyklist blev påkörd
av en bil vid en skola
i Ekeby i Uppsala på
onsdagsmorgonen. Bilföraren är nu misstänkt
för brott.

Polisen larmades klockan
07.53 på onsdagsmorgo
nen om att en person blivit
påkörd vid en skola på Eke
byvägen i Uppsala.
– Det rör sig om en gan
ska ung person, en person
i 20årsåldern, som ska ha
blivit påkörd av en person
bil, säger Daniel Wikdahl,
presstalesperson hos poli
sen, på onsdagsmorgonen.
Personen, en kvinna, ska ha

blivit påkörd när hon på cy
kel passerade en cykelöver
fart vid Nordengatan. Bilis
ten misstänks nu för brott
mot väjningsplikten.
– Den påkörda personen
ska höras så snart som möj
ligt, även föraren till per
sonbilen ska höras, säger
Daniel Wikdahl.
Kvinnan fördes med am
bulans till Akademiska
sjukhuset. Skadeläget på
personen var under onsda
gen oklart.

Nicklas Kihlberg

nicklas.kihlberg@unt.se

hetsförädlarna i Mälarda
len, FFAB, som står bakom
projektet, haft bra fart på för
säljningen av projektet, trots
signaler om att marknaden
för nyproduktion börjar bli
mättad.
– Det har varit ett känt pro
blem att företag inte kan re
krytera eftersom det är svårt
att hitta bostäder åt de an
ställda. Vi har känt att den
här efterfrågan har funnits
och kan nu erbjuda dem att
köpa lägenheter här, säger
Thomas Andréasson, del
ägare i FFAB.
Erik Pelling (S), kommu
nalråd med ansvar för bygg

Det är en
"
olycklig utveckling om vi går
mot en parallell
hyresmarknad.

Mårten Gulin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen

frågor, tror dock att utveck
lingen mot bostadsrätter för
uthyrning kan föra med sig
problem.
– Bostadsrättsformen är
en unik boendeform som
bygger på att man gör saker
tillsammans och på det sättet
sänker kostnaden för skötsel
av fastigheten. Och en förut
sättning är att man kan be
manna styrelsen med med
lemmar som vill ta ett ansvar
för både dagsaktuella frågor
och långsiktiga investerings
beslut. Vill man inte ta det
ansvaret finns hyresrättsfor
men. Det här riskerar att bli
ett mischmasch, säger han.
Erik Pelling tror också att
det är de boende och köpar
na till lägenheterna som kan
bli förlorarna på sikt.
– De bolag som bygger det
här och snabbt går vidare har
tagit ut sin vinst. De boende
som köpt sin lägenhet är de
som står kvar med proble
men.
Hittills har drygt hälften av
de 100 lägenheterna i den
första etappen, som har in
flyttning från sista kvartalet
2019, sålts. Av dem är i sin tur
ungefär hälften sålda till fö
retag och hälften till privat
personer, enligt Thomas An
dréasson på FFAB.
Finns det inte en risk
att det blir svårt att driva
bostadsrättsföreningen
om många av de boende
inte äger lägenheten de
bor i?
– I alla lägenheter kommer
det att bo privatpersoner.
Dessutom tillåts juridiska
personer som ägare endast
till 35 procent av det totala

Många ser det
"
som en trygghet. Eftersom det

inte är inflyttning
förrän om två år vet
man inte hur situationen ser ut då.
Clara Lööf Ljungblad, mäklare

Kommunalråd. Erik Pelling (S) tror att utvecklingen mot
bostadsrätter för uthyrning kan föra med sig problem.
Foto: Johan Heimer

antalet lägenheter. En majo
ritet av lägenheterna kom
mer att ägas av privatperso
nerna, säger Thomas André
asson.
Men också privatpersonerna kan väl köpa lägenheten i syfte att hyra ut
den?
– Ja, det är riktigt.
Men hur får man då
boende som tar ansvar
för styrelsearbetet?
– Att det skulle bli ett pro
blem tror jag är mindre tro
ligt.
Clara Lööf Ljunglund, mäk
lare på Widerlöv & Co som
säljer lägenheterna i pro
jektet, säger att köpare lock
as av konceptet med tre sto
ra takterraser med spa, grill
respektive kök som kan dis
poneras av de boende. Men
möjligheten att hyra ut lä
genheten är också en faktor
som bidrar.
– Många ser det som en
trygghet. Eftersom det inte
är inflyttning förrän om två
år vet man inte hur situatio
nen ser ut då. Och då är det

bra att veta att man kan hyra
ut lägenheten, säger hon.
Hyresgästföreningen är
kritisk mot att detta kan ska
pa en alternativ hyresmark
nad.
– Det är en olycklig utveck
ling om vi går mot en paral
lell hyresmarknad där välsi
tuerade individer i rent spe
kulativt syfte köper och hyr
ut bostadsrättslägenheter.

Det kommer bara ytterliga
re att blåsa in luft i den re
dan sprickfärdiga bostads
bubblan. Och det är inte bra
för någon boendeform, säger
Mårten Gulin, förhandlings
chef på Hyresgästförening
en ArosGävle i ett epostsvar.
Han är också orolig för att
detta kommer att bli ett sätt
att kringgå den normala för
handlingsordningen på hy
resrättsmarknaden.

Johan Heimer
johan.heimer@unt.se
018-478 13 37

Tillstånd krävs av styrelsen
● För att hyra ut bostadsrättslägenheten krävs tillstånd av styrelsen om ägaren till lägenheten inte är ett
landsting eller en kommun.
Man ska ha skäl för att hyra
ut, och uthyrningen ska vara
tidsbegränsad. Tidigare stod
det i lagen att man skulle ha
”beaktansvärda skäl”.
● Skäl kan till exempel vara
studier eller arbete på annan
ort, att lägenheten tillfälligtvis är svårsåld eller att man
testar ett samboförhållande.
● I väntan på försäljning kan
man enligt Hyresnämnden

normalt hyra ut lägenheten
max ett år.
● Styrelsen kan neka andrahandsuthyrning även om det
finns skäl. Orsaken kan vara
att många lägenheter i föreningen är uthyrda och att
det är svårt att tillsätta förtroendeposter i styrelsen.
● I bostadsföreningen Block
kringgår man styrelsen genom att skriva in en tillåtelse
till obegränsad uthyrning av
lägenheten i upplåtelseavtalet. Det kan sedan inte ändras förrän lägenheten säljs.

Adam från Uppsala tävlar i Ensam mamma söker
TV
Uppsalastudenten Adam
Arvidsson sökte inte själv
till TV3:s ”Ensam mamma
söker”. I stället var det
produktionsbolaget som
kontaktade honom – efter
att ha trålat på Tinderappen.

Nu blir Adam en av Karlstads
tjejen Johanna Riddes åtta
uppvaktare i Ensam mam
ma söker.
– Jag sökte inte in utan det
var produktionsbolaget som
kontaktade mig i somras.
De hittade mig på Tinder.

Sedan fick han informa
tion, bilder och en video
med Johanna, och efter att
ha funderat ”några timmar”
bestämde han sig för att
tacka ja.
Varför gjorde du det?
– Jag längtar efter kärlek. Det
är därför jag har valt att vara
med.
Adam beskriver sig som en

glad, utåtriktad person som
gillar att träffa nya männis
kor och tycker om att testa
nya saker. Han har sina röt
ter i Göteborg, men flytta
de till Uppsala och Student

vägen för tre år sedan för att
plugga.
– I somras blev jag klar
med ekonomlinjen. Just nu
läser jag systemvetenskap,
så det blir en dubbel kandi
dat när jag är klar.
Vid sidan av studierna job

bar han på kundtjänst och på
bank. Privat är Adam mycket
engagerad i föreningen Frisk
& Fri som arbetar mot ätstör
ningar och psykisk sjukdom,
och föreläser ute på skolor.
Vilka egenskaper är
viktiga hos en tjej?
– Jag tycker om ärlighet, öp

penhet och humor. Och så
gillar jag tjejer som har lite
go, som tar för sig och kör
sin egen stil, säger Adam som
kommer att bänka sig med
några kompisar framför TV3
klockan 21 på torsdagskväl
len för att se premiäravsnit
tet av Ensam mamma söker.
Medverkande mammor är

förutom Johanna Ridde Jen
ny Edlund från Ängelholm
och Beatrice Larsson från
Lidköping.

Anna Bill
anna.bill@unt.se

Adam Arvidsson.

