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Förslag till extra insatser i bostadsrättsföreningen Lekatten 
 
Styrelsen föreslår att medlemmarna i bostadsrättsföreningen själva tar över en del av 
föreningens lån för att därigenom kraftigt sänka sina månadsavgifter. Totalt blir 
boendekostnaden ungefär som i dag. På sikt stärker vid både föreningens och den enskilde 
medlemmens ekonomi och ger utrymme för ett billigare boende samtidigt som lägenheterna 
blir attraktivare att köpa. 
 
 
Hur hänger detta samman? Låt oss visa med ett räkneexempel. 
 
Familjen Envar bor sedan en tid i en bostadsrätt med 4 rum och kök på 99 kvadratmeter, som 
man köpt för 400 000 kr med 40 000 kr i egen insats. Familjen betalar i dag följande 
boendekostnad per månad: 
 

Månadsavgift inkl bränsle 7 338 kr 
Ränteutgift 1 633 kr 
Amortering 1 056 kr 
Skattereduktion (30%) - 490 kr 
Boendekostnad per mån 9 537 kr 

 
Familjen, liksom övriga medlemmar i föreningen, accepterar en extra insats, som innebär att 
medlemmarna tillsammans övertar hälften av föreningens nuvarande lån på ca 64,5 miljoner 
kr. Det övertagna lånet fördelas på medlemmarna i förhållande till deras lägenhetsyta. 
Bostadslåneinstitutet gör en individuell låneprövning av varje medlem i föreningen och 
beviljar lån till något högre ränta än vad bostadsrättsföreningen betalar i dag. 
 
När familjen Envar har betalt den extra insatsen, som för deras del blev 481 000 kr, så blir 
boendekostnaden per månad följande: 
 

Månadsavgift inkl bränsle 5 129 kr 
Ränteutgift 3 636 kr 
Amortering 1 857 kr 
Skattereduktion (30%) - 1 091 kr 
Boendekostnad per mån 9 531 kr 

 
 



 
 

Hur sammanfattar vi då resultatet? 
 
Familjen Envar 
får i stort sett oförändrade boendekostnader men amorterar mer på sitt lån (man kan säga att 
familjens sparande ökar från 1 056 kr till 1 857 kr i mån) och får på sikt ett allt billigare 
boende. För varje år som går blir boendekostnaden allt lägre p g a amorteringar av det egna 
lånet, förutsatt naturligtvis att övriga kostnader är oförändrade. Om lånet skulle fortsätta att 
ligga kvar hos bostadsrättsföreningen så skulle lånekostnaden och därmed månadsavgiften 
minska mycket lite eller nästan inte alls. Värdet på bostadsrätten ökar och med en lägre 
månadsavgift blir den lättare att sälja till rimligt pris. 
 
Bostadsrättföreningen 
får stärkt ekonomi. Om föreningen skulle råka ut för någon oväntad kostnad kan föreningen 
med den förbättrade ekonomin finansiera de oförutsedda kostnaderna genom ökad belåning. 
Föreningen kan också sätta av mer pengar till fastighetsunderhållet om det skulle behövas.  
 
 
Finns det då några svårigheter med förslaget? 
 
Jag måste få lån 
För att förslaget skall kunna genomföras måste enligt lagen ¾ av alla bostadsrättsinnehavare 
acceptera förslaget, men i praktiken nästan alla. För de medlemmar som av någon anledning 
inte blir beviljade lån för den extra insatsen kan styrelsen tänka sig följande lösning. 
 
Om det är frågan om ett mindre antal medlemmar kan föreningen låna ut pengarna till 
medlemmarna med bästa rätt i pantförskrivning av lägenheten. Därmed får medlemmen som 
lånar av föreningen betala samma avgift som övriga. Kostnaden för medlemmen blir 
densamma som för övriga medlemmar och när bostadsrätten säljs i framtiden är det med 
samma förutsättningar som för övriga medlemmar. 
 
Jag måste kunna sälja lägenheten utan att förlora på det 
Vi tror inte det kommer att vara något problem att sälja lägenheterna till ett högre pris, snarare 
tvärtom, det bör bli lättare att sälja om månadsavgiften är låg. Oberoende mäklare får svara på 
denna fråga. 
 
Malmö har förändrats från att vara industristad till att mer bli en kunskapsstad, där Malmö 
högskola och andra universitet runtom, samt närheten till Köpenhamn genom bron, bidrar till 
tillväxt och stabil efterfrågan på bostäder. Den vakans på lediga bostäder som fanns tidigare 
på 5-7 % har nu försvunnit. Detta medför också att värdet på centralt belägna bostäder har 
ökat. 
 
 
 
Styrelsen kommer att ta upp detta förslag till diskussion på årsmötet 2004 för att se om vi kan 
få stöd för att jobba vidare med frågan. 


