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1 Ekonomiska investeringar i Dalen och Östbergahöjden
1.1 Projektet ’Grannskapseffekter på områdesnivå - en fördjupad
studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan’
Denna rapport utgör nummer tre i ordningen i projektet som syftar till att i projektets slutrapport
påvisa grannskapseffekter efter ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i de av Stockholms Stadshus
AB utvalda bostadsområdena Dalen och Östberga. Grannskapseffekter definieras i korthet som
egenskaper hos bostadsområdet eller grannarna som påverkar den boendes beteende. I en serie
arbetsrapporter belyses ett antal sådana egenskaper i Dalen och Östberga. Med investeringar avses
här särskilt investeringar i miljö, inklusive byggnader. Även investeringar i geografi
(kommunikationer) och sociala investeringar berörs.

1.2 Utgångsläge och bakgrund i de studerade bostadsområdena
För att kunna kommentera ett eventuellt samband mellan ombildning till bostadsrätt och
efterföljande investeringar i områdena bör man ha en uppfattning om skicket på byggnader och
utemiljö före ombildningsprocessens början. Här finns tydliga skillnader mellan Dalen och Östberga.
Bostadsområdet Dalen som är en del av Enskededalen, byggdes under första hälften av 1980-talet
och omsluts av gatorna Åstorpsringen och Sofielundsvägen samt tunnelbanespåren (se karta, bilaga
1). Området utformades med målet att vara en god boendemiljö för barnfamiljer därför har
lägenhetssammansättningen en övervikt mot större lägenheter, varje kvarter en stor bilfri gård med
lekplats och gemensamhetslokal för boende samt trafikseparering i hela området. Upplåtelseformen
vid byggtiden var hyresrätt.
Området var attraktivt till en början, men efter några år visade det sig att flytspacklet, som använts i
samtliga hus, gav stora problem med mögel och emissioner från detta. De orsakade allergier och
andra symptom hos de boende, bostäderna måste totalsaneras och många flyttade därifrån. Området kom att få ett rykte som problemområde under och efter den här tiden. När ombildningsprocessen tog fart under senare delen av 2000-talet hade befolkningen i området socioekonomiska
karakteristika som visade på mindre resurser än Söderort i genomsnitt avseende inkomstfördelning,
andel arbetslösa, utbildningsnivå, andel med sjukersättning, boendetäthet och utländsk bakgrund
(Werner och Annadotter, 2013).
Husen var vid ombildningsprocessens början 20-25 år gamla och i huvudsak i gott skick, förutom vissa
problem med vattenskador på grund av felaktigt utformade golvbrunnar och dåligt utförda
installationer av tvätt- och diskmaskiner.
Bostadsområdet Östberga består av två delar: Östbergahöjden, ibland även kallat Östbergabackarna,
i nordväst och Gamla Östberga i sydost (se karta, bilaga 1). Det är Östbergahöjden som berörts av
ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt .
Den sydöstra delen av Östberga, består av bebyggelse från slutet av 1950-talet med flerbostadshus
med bostadsrätt byggda av HSB. En enda gata, Stamgatan går i en ring utmed vilken husen är
placerade.
De två områdena Östbergahöjden och Gamla Östberga är så gott som totalt avskilda från varandra.
Det finns ingen direkt access med bil utan man måste köra via matargatan Östbergavägen. Avståndet
med bil är ca 1200m eller 8 minuter mellan Östberga Torg på Östbergahöjden och Gamla Östbergas
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centrum. Det finns en trafikseparerad gångväg mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga från
Östberga Torg till en bergsknalle bakom det höga huset på Stamgatan. Man får snirkla sig fram till en
stor parkeringsplats och ta sig över Stamgatan om man som boende i Östbergahöjden vill besöka den
stora och väl underhållna parkleken Stamparken. Promenadavståndet är ca 750 m.
I stadsmuseums områdesbeskrivning står att läsa om Östbergahöjden:
”Bebyggelsen på Östbergahöjden, mellan partihallarna och området kring Stamgatan, är ett resultat
av miljonprogrammets satsning på 1960-talet. På den skogsklädda höjden uppfördes åren 1967-1969
enhetliga loftgångshus, 49 st, i fyra våningar med ädelputsade fasader i nyanser från brunt till gult,
indragna balkonger och platta tak. Varje entré pryds av stora emaljmålningar. Mitt i området, kring
Östbergatorget, ligger ett mindre stadsdelscentrum. Kring husgrupperna löper en ringgata varifrån
säckgator leder in till parkeringsplatser, vilket lämnar områdena mellan husen och grönytorna helt
bilfria. De högresta tallarna är än idag ett viktigt inslag i bostadsmiljön.
Trots avsaknaden av tunnelbana får Östberga ses som ett typiskt exempel på tunnelbanestadens
bebyggelsemönster under 1960- och 1970-talet. Östbergahöjden är ett enhetligt och välgestaltat
område med ett stort miljövärde. 35 av områdets loftgångshus har ett särskilt kulturhistoriskt värde,
med en tidstypisk och välbevarad arkitektur.”
(http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Utforska/Byggnader-och-miljoer)
Husen på Östbergahöjden var alltså omkring 40 år gamla vid ombildningstillfället och i behov av
genomgripande renovering. Ett fåtal fastigheter hade genomgått stambyte i Svenska Bostäders regi
innan de såldes till föreningarna. Hissrenovering och förnyelse av ventilationssystemen var också
aktuella. De nybildade föreningarna fick uppgiften att genomföra omfattande och kostsam teknisk
upprustning av fastigheterna. Det betyder att stora investeringar gjordes efter ombildningen, men
att standarden inte påtagligt förbättrats eftersom man mest ersatt utslitna system. Den mest
märkbara standardhöjningen för de boende var den totalrenovering av badrum som brukar bli en
naturlig konsekvens av stambyten.

1.3 Datainsamling, metod
Att få information om investeringar i område, hus och lägenheter är en tidskrävande uppgift , vilket
begränsat omfånget av data. Vi har valt att så mycket som möjligt hämta information från källor som
är åtkomliga via Internet.
Planarbete ifråga om bostads-, park- och gatumiljö har studerats. Informationen har hämtats från
Stockholms stads stadsdelsförvaltningars hemsidor, där programdokument och samrådsprotokoll
varit främsta källor. Viss tilläggsinformation har vi fått genom telefonintervjuer med berörda
tjänstemän.
Data angående byggnadsinvesteringar utgörs av mängd och typ av bygganmälningar och
detaljplaneändringar från 1995 och framåt som återfinns på stadsbyggnadskontorets hemsida
(http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden).
Bostadsanpassningsärenden är dock inte inräknade, utan enbart ”bygglov” och planändringar.
Som komplettering till studier av planer och dokument har vi gjort observationer på platsen i
områdena för att se hur det intryck som dokumentstudier ger stämmer med verkligheten. Vi har
besökt områdena i januari och december år 2014.
Utöver detta har vi gjort en genomgång av alla tillgängliga hemsidor för de ombildade föreningarna,
14 stycken i Östberga och 10 stycken i Dalen. Här finns en del information om de investeringar
föreningarna gjort i sina fastigheter efter ombildningen. Mötesprotokoll och information till
medlemmarna ger också en bild av vad som gjorts åt fastigheterna.
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Ombyggnad – upprustning inom lägenheterna har säkert utförts i stor utsträckning efter
ombildningarna men det är svårt att få fram pålitliga data beträffande sådana investeringar. En
indikation kan vara att en lokal hyresgästförening i Dalen har klagat på att de många
köksrenoveringarna i bostadsrättshusen har orsakat nedskräpning av gångvägar och gårdar. Inga
liknande klagomål har upptäckts i Östberga.
För att komplettera dessa indikationer med mer handfast data om renovering och ombyggnad av
lägenheterna har vi systematiskt studerat webbsiten Hemnet och bostäder som är till försäljning i
båda områdena.

2 Resultat
2.1 Planarbete
Enligt plandokument och observationer pågår upprustning och standardhöjning av Parkleken och
Allén i Dalen. Upprustningen av parkleken och omgivande parkområde har gjorts efter flera
medborgarförslag från boende (behandlade av stadsdelsnämnden 2009 och 2011, se källförteckning).
Upprustningen har planerats med normalt samrådsförfarande där de boende varit mycket
engagerade. Allén, gågatan i områdets mitt, har också förbättrats avseende belysning, sittplatser och
plantering.
I Dalens lekplats har stadsdelsförvaltningen investering i upprustning varit totalt 5,5 Mkr under tre år
fördelat enligt följande:
År 2011: 0,1 Mkr
År 2012: 3,1 Mkr
År 2013: 2,3 Mkr.

Vid besöket den 9 december 2014 var arbetet i full gång med nyanläggning av småbarnsleken, så det
tillkommer sannolikt ytterligare summor till investeringskostnaderna ovan.
Den befintliga parkleken Backen, vid Östberga Torg, ska rustas måttligt enligt information på
stadsdelsförvaltningens hemsida, men inga planförslag finns för någon genomgripande förändring.
En tillgänglighetsanpassning har dock skett med totalt 0,44 Mkr i investeringskostnader de senaste
två åren enligt nedanstående fördelning:
År 2013: 0,4 Mkr
År 2014: 0,04Mkr
(Källa Stadsdelsförvaltningen)
Vid besök var det svårt att identifiera vad som hade förbättrats, parkleken ger ett slitet intryck med
bland annat ruttna plankor i trästaketen och söndriga stenar i annars en gång påkostade vattenskulptur och plaskdamm. Parkleken Backen är stängd halva året, oktober-april, pga att det inte finns
vatten eller värme indraget i byggnaderna. Allmän toalett saknas. Parkleken är utlagd på entreprenad
till det företag som har entreprenaden på fritidsgården och brukar vara öppen på vardagar mellan 917.
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Parkleken Stamparken, i Gamla Östberga, däremot är öppen året runt 13.30 -17 måndag-fredag och
var fjärde lördag, väl utrustad och med stora ytor. Verksamhet med kaffe, saft, grillning. Parkleken
drivs av kommunen tillsammans med en förening i området.

Bostäder och studentbostäder planeras i Sandsborgs/Dalens Centrum, vilket kan medföra visst ökat
underlag för service där. Denna förtätning är ännu på programstadiet. Enligt stadsdelens
utvecklingsstrategi (’Lokal utvecklingsstrategi’ för Enskede-Årsta-Vantör – reviderad 2009) bör
Sandsborgs centrum särskilt uppmärksammas: ….” då det i och med den framtida Stockholmsarenan
antagligen kommer att utsättas för stark konkurrens från nya butiker i arenans utökade
shoppingområde, samtidigt som man kan anta ett växande lokalt servicebehov med flera hundra
lägenheter som byggs och planeras i dess närhet.” En särskild arbetsgrupp för detta har tillsatts, med
representanter för fastighetsägarna (Svenska Bostäder och Micasa) samt stadens olika förvaltningar.
I Östberga har planärendena under perioden till stor del anknytning till utbyggnaden av Årstafältet
och förändringar utanför området. Detaljplaner inom området berör förtätning med ett antal nya
mindre flerfamiljshus, vilka skett före ombildningarna.
I den ovan nämnda utvecklingsstrategin för stadsdelen tar man upp frågan om Östbergas isolerade
läge:
”I dessa sammanhang har till exempel frågan om tunnelbanans förlängning från Hagsätra till Älvsjö
samt en förgrening av tvärbanan från Årsta via Östberga mot Älvsjö förts fram som en strategisk
fråga för utvecklingen i Stockholms södra delar. Denna ståndpunkt kommer förvaltningen att
fortsätta lyfta i olika sammanhang.” I samma dokument under rubriken ’Utveckling av närtrafik’
konstaterar stadsdelsförvaltningen att ”Förvaltningen ser positivt på ett initiativ med liknande
trafikering i Östberga som i nuläget överlag har bristfälliga kommunikationer till/från samt inom
området.”
De bristfälliga kommunikationerna, framförallt i Östbergahöjden utgörs av två busslinjer: 168 till och
från Gullmarsplan och 134 till och från Liljeholmen.
Linje 168 har relativt låg turtäthet med 3- 4 turer per timme under högtrafik vardagar och två turer
per timme under veckolut och helger under begränsade tider på dygnet. Dock har kvartstrafiken
förlängts till kl 9 på vardagar från och med december 2013. (Trafikförvaltningen, Slutrapport 201309-27).
Linje 134 har högre turtäthet med 5-6 turer i timmen under högtrafik vardagar samt 3-4 turer under
dagtid veckolut och helger under hela dygnet.
På Huddingevägen, intill Gamla Östberga och ca 1 km från Östberga Torg finns även buss 144 mellan
Fruängen och Gullmarsplan. Buss 144 har hög turtäthet och på natten tar nattbussarna vid: linje 791
mellan Stockholm och Södertälje samt 794 mellan Tussmötevägen och Flemingsberg.
I dokumentet ‘Årstafältet-program för detaljplan’ anförs följande vad gäller Östbergahöjden och
allmänna kommunikationer:
“För att skapa bättre kommunikationer till Östberga och Årstafältets södra delar, utreder SL
möjligheterna att trafikera området med direktbusslinjer – mot Liljeholmen / Hornstull / Fridhemsplan samt mot Gullmarsplan/Skanstull. Busslinjerna dras längs områdets huvudgator, med prioriterat
utrymme i korsningar för bästa möjliga framkomlighet. Lokalt utreds möjligheterna att förlänga
busslinjer mot Svedmyraplan, med en ny koppling mellan Östbergabackarna och Gamla Östberga.
Detta skapar nya bytesmöjligheter till tunnelbanans Hagsätragren och gör parken lättare att nå från
stora delar av söderort. En möjlighet kan också vara att på lång sikt arbeta för att omvandla buss- till
spårvagnstrafik. Förslaget att dra tvärbanan via Östberga mot Älvsjö, miste dock sin aktualitet i
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samband med att pendeltågsstationen vid Årstaberg öppnades och kopplingen mellan tvärbana och
pendeltåg skapades där.”
Östbergas kollektivtrafik har alltså varit föremål för diskussion och utredning under längre tid. I
programdokumentet (SBK 2010) för Årstafältet konstateras att det befintliga spårreservatet för en
tvärbanegren mot Östberga-Älvsjö- Hagsätra kommer att utgå. I programmet hänvisas istället till en
tänkt ny busslinje med snabbussar över Årstabergs hållplats (pendeltåg och tvärbanan) mot
Liljeholmen och innerstaden. Tidplanen för en sådan bussförbindelse är knuten till utbyggnaden av
ny bostadsbebyggelse i nordvästra hörnet av Årstafältet. Denna bebyggelse kommer inte att
förverkligas förrän efter 2020 enligt den preliminära tidplan som finns i programmet.
I den tidigare refererade utvecklingsstrategin (Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, 2009)
nämns inte Östbergahöjden eller Östberga överhuvudtaget under rubriken ”Utveckling av lokala
centrum” men man konstaterar allmänt att: ”Lokala centrum, stadsdelscentrum, som exempelvis
Årsta, Rågsved och Bandhagen, men även arbetsplatsområden som Årsta partihallsområde och
Högdalens industriområde, ska kunna leva och utvecklas.” Stadsdelsförvaltningen har inte förslagit
några speciella insatser för Östbergas del trots att centrumbildningarna där, i synnerhet Östberga
Torg, uppenbart har problem (grundat på våra observationer).

2.2 Sammanfattning av bygglovsärenden
De ärenden som registrerats finns redovisade på kartor i bilaga 1. Där visas varje fastighets historik
från 1995. Ärenden från och med 2008 (Östberga) och 2009 (Dalen) är särskilt markerade.
I Dalen syns en viss ökning av frekvensen på upprustning och ombyggnader från och med 2009, då
ombildningarna startade där. De åtgärder som är vanligast är små förändringar av fasader, som till
exempel inglasning av balkonger, nya skärmtak och liknande. Det finns något enstaka exempel på att
gemensamma lokaler görs om till kommersiella lokaler eller nya bostäder. Centrumhusen stämmer
inte med detta mönster, där har förändringar av verksamheter pågått under hela den studerade
perioden och mindre ombyggnader och anpassningar har utförts hela tiden. Nya lägenheter har
tillkommit i helt nya bostadshus. Dalens bostadsbestånd har utökats med ca 150 lägenheter byggda
mellan 2006 och 2009, alltså före den egentliga ombildningsperioden. De nya bostäderna ligger i
utkanten av Dalen-området, mot Sofielundsvägen.
I Östberga är frekvensen av bygglov ganska låg både före och efter ombildningsperioden. Ett antal
nya mindre bostadsfastigheter byggdes i början på 2000-talet, utspridda i området för att förtäta
kvarteren. De förändringar som görs av bostadsfastigheterna efter ombildning är mest sådana som
speglar teknisk upprustning, som nya ventilationsaggregat på tak, men också åtgärder liknande dem i
Dalen. Inglasning av balkonger, byte av portar och ändring från lokal till bostad är exempel.
Anmälningar av stambyte har också gjorts, men redovisas inte på kartorna. Centrum och skola har
inte förändrats i någon större utsträckning under hela perioden, här finns få bygglovsansökningar.
’Gamla Östberga’, det vill säga området vid Stamgatan, som varit bostadsrätt inom HSB sedan
byggnadstiden har en liknande frekvens av bygglov. Det lokala centrumet i områdets södra del tycks
ha varit mera livaktigt än Östbergahöjdens centrum, av frekvensen på bygglov för förändringar att
döma.

2.3 Bostadsrättföreningarna
Bostadsrättsföreningarna i Dalen visar på sina hemsidor att man gjort ganska många
underhållsåtgärder de första förvaltningsåren: stamspolning, hissrenovering, åtgärda vattenskador
på grund av dåligt utformade golvbrunnar alternativt felinstallerade tvätt och diskmaskiner.
Takunderhåll och ventilationsöversyn görs av de flesta föreningarna. Avgiftshöjningar förekommer
5

men ligger på 2-5 % vid varje tillfälle. Försäljning av hyresrättslägenheter är en inkomstkälla som
tycks täcka ganska mycket av de kostnader som underhållet ger upphov till. I ett par av föreningarna
kan man ana att det har varit skarpa diskussioner om hur styrelserna har skött ekonomin, men inget
som lett till rättsprocesser enligt tillgänglig information. De föreningar som publicerar sina
årsredovisningar har belåningsgrader på mellan 30 och 65 % (av bokfört värde på materiella
anläggningstillgångar, dvs byggnader och mark), i absoluta tal lånesummor på 40 – 50 miljoner per
förening.
En sammanställning av föreningarnas uppskattade investeringar efter övertagandet, samt typer av
åtgärder, finns i tabell 1 nedan. Uppskattningarna av investeringarnas storlek har gjorts med hjälp av
årsredovisningar i den mån de funnits tillgängliga på hemsidorna. I brist på redovisningar har det
ibland funnits annan information på hemsidorna, till exempel som information till medlemmarna i
andra sammanhang. Kategorisering i investering och löpande underhåll skiljer sig åt mellan
föreningarna vilket bidrar till att uppskattningarna är ganska osäkra. En majoritet av föreningarna
har, enligt våra uppskattningar, investerat mellan cirka 3 och 9 miljoner kronor i upprustning och
mindre ombyggnader. En förening (som också ingett två medborgarförslag om upprustning av Dalenparken) har enligt egen uppgift lagt omkring 4 miljoner kr på att rusta upp sin gård med nya
planteringar och lekredskap.
Tabell 1, Sammanställning av byggnadsinvesteringar i Dalen efter ombildning och köp. Gråa fält
betyder att underlaget för uppskattning varit otillräckligt.
Uppskattad
Antal
investering, Hiss- Taklgh
Köpeskilling, Kkr
Kkr
renov renov
BRF 1D
71
80 000 (11 390 per kvm)
500 x
x
BRF 2D
111 150 000 (14 953 kr/kvm)
5 000 x
BRF 3D
94
138 000 (14 883 kr/kvm)
900 x
BRF 4D
116 145 000 (13 931 kr/kvm)
2 600 x
BRF 5D
135 165 000 (12 709 kr/kvm)
6 300 x
BRF 6D
104 140 000 (14 952 kr/kvm)
4 900
BRF 7D
132 161 000 (13 567 kr/kvm)
x
BRF 8D
86
105 000 (12 561 kr/kvm)
8 700
BRF 9D
110 132 000 (12 441 kr/kvm)
2 900
BRF 10D 108 150 000 (16 142 kr/kvm)
300
*Ombyggnad av bostadslägenheter

Ventilation

Fasad Lokal
/port t lgh Mark

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x*

Uppgifter på hemsidor för respektive bostadsrättsförening i Östberga och i Stadsbyggnadskontorets
register över ärenden, visar att 11 av de 14 ombildade fastigheterna har genomfört stambyten. Flera
har gjort omfattande hissrenoveringar och utbyte av ventilationssystemen i egen regi. Se tabell 2
nedan. Observera att tabellen enbart visar de ombildade föreningarnas investeringar. Den mycket
stora förening (837 lägenheter och flera lokaler) som omfattar hela sydöstra delen av Östberga, och
som funnits sedan den delen av området byggdes 1957-59, är inte med i tabellen. Denna förening
har också investerat i stambyte och annan upprustning, från 2008 och framåt. Deras investeringar
har varit av storleksordningen 230 miljoner kronor och enligt underhållsplan förutses ett ytterligare
renoveringsbehov på cirka 200 miljoner kronor fram till år 2020.
Våra uppskattningar av investeringarnas storlek grundar sig på information på hemsidorna. Några av
föreningarna har dock inte hemsidor och vissa hemsidor ger knapphändig tillgång till information. I
flera fall har årsredovisningar bilagda till mäklarannonser kunnat användas för att få fram data, men
6

detta ger enbart tillgång till uppgifter från enstaka år. Uppskattningarna visar att en förening har
investerat 46 miljoner kronor, en summa i samma storleksordning som köpesumman för fastigheten.
De flesta föreningar som gjort stambyten uppskattas ha investerat 20 – 30 miljoner kronor.
För några av de föreningar som har utfört stambyte kan inte några större investeringar redovisas. Till
stor del beror detta på att årsredovisningar inte varit tillgängliga under studieperioden. Möjligen kan
man i vissa fall ha gjort renoveringen i små steg och redovisat den som löpande underhåll. Avgifterna
har i de flesta föreningarna behövt höjas kontinuerligt, i ett fall talas om höjning med 35 % vid ett
tillfälle. Andra har höjt 10 -15 % per år under en längre tid.
En del av föreningarna har haft uppenbara problem med att klara av så stora ombyggnader, det talas
om stämningsansökningar, behovet av att återställa förtroendet för föreningens styrelse,
förhandlingar med entreprenörer som utfört dåligt arbete eller med entreprenörer som inte fått
betalt av föreningen. Det finns också information om att föreningsmedlemmar gjort en del arbete
själva, som att måla fönster och dörrar, för att pressa ned kostnaderna i möjligaste mån. Ingen
förening har dock gått i konkurs eller genomgått rättsprocesser enligt hemsidornas information. Det
bör noteras att också den äldre HSB-föreningen i sydöstra Östberga har haft interna stridigheter
under perioden med stambyte, och en särskild granskning av styrelsens arbete har utförts. Inga
anmärkningar kom dock fram vid denna granskning.
Tabell 2, Sammanställning av byggnadsinvesteringar i Östberga efter ombildning och köp. Gråa fält
betyder att underlaget för uppskattning varit otillräckligt.

Uppskattad
investering
Antal
sedan köp,
lgh
Köpeskilling, Kkr
Kkr
BRF 1Ö
72
39 625 (6 734 kr/kvm)
19 000
BRF 2Ö
48 29 250 (6 744 kr/kvm)
9 000**
BRF 3Ö
72 39 375 (6 746 kr/kvm)
19 900
BRF 4Ö
72
79 785 (13 404 kr/kvm)
0***
BRF 5Ö
96
53 000 (6 739 kr/kvm)
46 000
BRF 6Ö
72
43 625 (6 746 kr/kvm)
31 300
BRF 7Ö
96
52 500 (6 735 kr/kvm)
38 400
BRF 8Ö
67 41 250 (6 666 kr/kvm)
6 700**
BRF 9Ö
71 41 250 (6 739 kr/kvm)
21 250
BRF 10Ö
74 41 625 (6 757 kr/kvm)
25 400
BRF 11Ö
97
54 875 (6 742 kr/kvm)
30 800
BRF 12Ö
72
39 375 (6 742 kr/kvm)
BRF 13Ö
96 104 775 (13 382 kr/kvm)
BRF 14Ö
72
78 000 (13 310 kr/kvm)
4 200
* Också klagoärende om dåligt utförande

VenStam- Hiss- tilabyte byte tion
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
x
x
x

Fasad Lokal
/portar t lgh Mark
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

** Uppgift från enstaka år, pågående arbeten, hela investeringen bör vara större
*** Stammar bytta vid köpet men ej grenar i botten-källarvåning. Detta arbete planeras till 2014
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x
x

x

2.4 Investeringar i lägenheterna
För att få en uppfattning om boendes investeringar i sina bostadsrättslägenheter har vi inventerat
bostadsannonser på Hemnet. Stickproven togs en gång i veckan i fyra veckor i november och
december 2014. vilket har gett information från 10 stycken bostadsannonser, 6 lägenheter i
Östbergahöjden och 4 lägenheter i Dalen.
Det är ganska få lägenheter under tidsperioden, vilket kan ha med tidpunkten att göra, före jul kan
aktiviteten vara lägre än annars. Å andra sidan vet vi att omflyttningen i Dalen är relativt låg (Werner
och Annadotter, 2013). Av de sex lägenhetsannonserna i Östbergahöjden hade fyra genomgått en
omfattande renovering, dvs förutom badrum (vid stambyte) även kök och ytskikt: väggar och golv. I
Dalen hade alla fyra lägenheterna genomgått en omfattande renovering. Det blev alltså, utifrån detta
stickprov, en högre procentandel av de försålda lägenheterna som renoverats i Dalen jämfört med
Östbergahöjden och också en högre investering i Dalen per renovering då de lägenheterna är i
genomsnitt större än lägenheterna i Östbergahöjden.

2.5 Social investering
Vi har hittat en ansökan om medel för ytterstadsprojekt från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
till Stadsledningskontoret, förnyelseavdelningen som behandlar vad vi vill kalla för en ’social
investering’.
Det gäller en ansökan om 0,6 Mkr för år 2014 för ”Lokal utveckling i Östberga”. Ansökan gäller att
man vill sprida de positiva resultat som har uppnåtts i projektet ”Lokal utveckling i Rågsved”. Man vill
satsa på gruppen unga vuxna 18-29 år och med dessa anslag kartlägga den gruppens behov av
insatser. Man refererar i ansökan till oro som funnits tidigare för unga vuxna i Östberga, vilken man
menar förstärktes i och med den sociala oro och de händelser (bränder) som inträffade under år
2013 i anslutning till ”Husby-upploppet”.
Nyligen brändes ytterligare en förskola, Ädelstenen, ned i Östbergahöjden. Vi besökte platsen vid
vårt besök den 9 december 2014 och den var belägen mycket nära centrum och ett bostadshus. Det
måste ha varit en skrämmande upplevelse för de omkringboende. Efter den branden har även flera
bilbränder anlagts i Östbergahöjden.
De här händelserna liknar händelserna i Hovsjö, Södertälje, innan Södertälje Stad beslutade sig för att
satsa rejält på sociala investeringar genom bostadsbolaget Telge Hovsjö. Att vända en situation med
stort utanförskap av unga vuxna kräver stora insatser och många års träget och målinriktat arbete,
vilket fallet Hovsjö visar. Följeforskningen av Telge Hovsjö har påvisat att tidiga sociala insatser är
oerhört lönsamma (Nilsson och Lundmark, 2012).
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd och förvaltning har i sitt förvaltningsområde 3 av de 23
geografiska områden i Stockholms län där Rikskriminalpolisen menar att det finns problematik med
kriminella nätverk som har stor påverkan på lokalsamhället. Dessa är Hagsätra, Östberga och Dalen
(Polisen 2014).

3 Slutsatser
Det finns indikationer på att såväl stadens som företagares investeringsvilja och ekonomiska aktivitet
i allmänhet är större i Dalen. Detta påstående kan grundas på förändringar i respektive centrum samt
på studier av kommunala investeringar i respektive område. Sandsborgs/Dalens centrum har särskilt
omnämnts i planeringsunderlag som ett centrum i behov extra insatser för att utvecklas. En
arbetsgrupp med representanter från staden, fastighetsägare och andra instanser har varit verksam
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för centrums utveckling. Dalens centrum har renoverats och förändrats under hela den studerade
perioden. Butiks- och andra lokaler har utvecklats och förändrats och servicen har ökat i området, på
grund av nya verksamheter.
Några motsvarande insatser har inte gjorts för Östbergas centrumbildningar. Situationen i Östberga
förbättras inte av att det finns två centrum i området, det ena i sydöstra delen mot Huddingevägen
och i anslutning till den stora HSB-föreningens bostäder, det andra i Östbergahöjden. Hela områdets
serviceunderlag blir alltså uppdelat vilket minskar möjligheterna ytterligare för ett livaktigt centrum i
Östbergahöjden. Det sydöstra centrumet är något mera välförsett, med en matbutik och ett par
restauranger. I Östbergahöjdens centrum, Östberga Torg, har ett fåtal nya verksamheter kommit
till/ersatt andra och vid upprepade besök har konstaterats att det finns tomma lokaler. Servicen i
området har inte utvecklats under perioden, snarare har den minskat då restauranger och
småbutiker lagts ned. Östberga Torg ger ett intryck av förfall och nedrustning.
I Dalen har staden (Park- och fritidsförvaltningen) investerat i upprustning av lekparken och Allén i
områdets mitt, vilket har höjt områdets standard. I Östberga har staden inte gjort motsvarande
satsningar och den förbättring av utemiljön som kommit till har i huvudsak bekostats av
bostadsrättföreningarna. Enligt tillgängliga dokument har inga genomgripande förbättringar av
gemensam utemiljö, till exempel Parkleken, utförts eller planeras. Östbergas isolerade läge i
förhållande till allmänna kommunikationer har enbart förbättrats genom att matarbussen till tbanan, dock med hållplats nere på Östbergavägen, också ger anknytning till tvärbanan, men detta
har skett före ombildningsperioden. Efter ombildningsperioden har linje 168 fått en något utökad
turtäthet i morgonrusningen.
I Dalen har föreningarna de stora renoveringarna framför sig, men de har gjort relativt mycket
underhållsarbete för att bevara och utveckla sitt fastighetskapital och också kunnat satsa på utemiljö
och gårdar, vilket gör att området som helhet blir trevligare, se bild 1. Vid områdets tillkomst hade
planerare och byggherre ambitioner beträffande utemiljön och gemensamma ytor och gångvägar
försågs med planteringar och som i detta exempel en spegeldamm, se bild 2. Underhållet har dock
varit eftersatt. Stadens investeringar utemiljön fortsätter, se bild 3 vilken visar en nyanlagd parkyta
vid entrén till området från tunnelbanan.

Bild 1 Upprustad gård i Dalen
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Bild 2 Dalens Allé, spegeldamm med dåligt
underhåll

Bild 3 Nyanlagd parkyta vid tunnelbanan i Dalen

De boende i Östberga har i majoriteten av fall varit tvungna att investera mycket i förnyelse av
tekniska system. Knappa ekonomiska resurser har gjort att föreningar där inte kunnat satsa så
mycket på gårdsupprustning och utemiljö, vilket syns vid besök i området. Detta gäller inte alla
föreningar, men exempel finns, se bild 4, medan bild 5 visar en av de få föreningar som kunnat satsa
på sin gårdsmiljö.

Bild 4 Tom och kal gård i Östbergahöjden

Bild 5 Upprustad gård i Östbergahöjden

Östbergas utemiljö är präglad av sin tids planeringsideal vilket innebär hus utlagda i terrängen enligt
ett ensartat mönster och att enskilda gårdar vid husen har en enkel utformning. Gemensamma ytor
som den stora lekparken har ändå planerats med ambitioner, vilket illustreras här av en vattentrappa
ner mot den stora plaskdammen. Tyvärr har anläggningen inte underhållits och det är tveksamt om
den fungerar idag, se bild 6.
Området Östberga är som tidigare nämnts uppdelat i två delområden, Gamla Östberga och
Östbergahöjden. Områdena tillsammans har ungefär samma befolkningsmängd som Dalen. Östberga
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totalt har två centrum och två parklekar. Parkleken i Gamla Östberga, Stamparken, har mera
utrustning och öppethållande också under vinterhalvåret. Delområdena är effektivt åtskilda genom
en avskärande gata. Gångvägssystemet gör det möjligt att ta sig mellan delarna utan att korsa gatan,
men till priset av svårorienterade omvägar, se bild 7. Man möts av en bergvägg och måste gå runt
berget och över en stor parkeringsyta för att komma till Stamparken från Östbergahöjden. Den
geografiska åtskillnaden gör att områdena inte kan samutnyttja de resurser som faktiskt finns.

Bild 6 Vattentrappa från höjden ovanför
plaskdammen, Östbergahöjden.

Bild 7 Gångvägen från Östbergahöjden mot
Gamla Östberga mynnar i en bergvägg

Trots de stora upprustningarna i Östberga har föreningarna i Dalen totalt investerat mera, typvärden
ca 1 100 000-1 300 000 per lägenhet (summa köpeskilling och investering efter köpet). I Östberga är
typvärdena ca 800 000-900 000 per lägenhet. Det är inte möjligt att göra en fullständig jämförelse
per område mellan föreningarnas belåningsgrader, men de uppgifter vi fått fram antyder att man i
Östberga strävat efter att hålla ned insatserna vid köpet i större utsträckning än föreningarna i Dalen.
De stora investeringar man sedan gjort har lånefinansierats och kapitalkostnaderna för lånen har
tvingat fram stora avgiftshöjningar.
Studien av bostadsannonser på Hemnet av enskilda boendes investeringar i upprustning av
lägenheterna indikerar att lägenhetsinnehavarna i Dalen genomför renoveringar i något högre
omfattning än lägenhetsinnehavarna i Östberga samt att de då, på grund av större storlek i
genomsnitt på lägenheterna investerar högre summor vid renoveringen.
Bostadsrättsföreningarnas investeringar både Dalen och Östberga har varit omfattande och
föreningarnas styrelser har snabbt fått mycket stora uppgifter, särskilt de i Östbergahöjden. Stadens
investeringar har däremot varit betydligt mindre i Östberga än i Dalen.
En tänkbar förklaring till skillnaden kan vara att de boende i Dalen har större förmåga att organisera
sig och tala för sig, vilket visas av de medborgarförslag som lämnats in vid olika tillfällen och av olika
grupper/individer. Dessa medborgarförslag har tagits upp av stadsdelsförvaltningen och fått
inflytande på investeringar i och utformning av utemiljöerna. Vi har inte hittat några av staden
behandlade medborgarförslag från boende i Östberga, vare sig före eller efter ombildningsperioden.
En annan förklaring kan ligga i hur staden fördelar resurser till skötsel och mindre investeringar i olika
områdens utemiljö genom den så kallade fördelningssnyckeln. I kalkylen som ligger till grund för
fördelningsnyckeln är tänkt slitage beräknat på nattbefolkning per enhet markyta en viktig variabel
och andelen parkmark i förhållande till naturmark en annan. Det jämförelsevis glest bebyggda
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Östberga med stora andelar naturmark får troligen låg tilldelning med det systemet. Vi menar att
fördelningsnyckeln därvid är helt neutral i förhållande till hur stora behov nattbefolkningen har och
det är ju också stadens syfte som vi förstår det.
Båda områdena har fortfarande, efter ombildningarna, en befolkningssammansättning med relativt
låg inkomstnivå i jämförelse med Söderort (senaste uppgift 2011). Låga inkomster medför lägre
köpkraft, vilket naturligtvis påverkar underlaget för kommersiell service. De medför också att de
boende lever en större del av sina liv i området, då utflykter, shopping, sportaktiviteter och resor
måste begränsas av ekonomiska skäl. Behovet av en bra utemiljö och sysselsättning särskilt för barn
och unga är stort. Enligt en undersökning gjord 1996 av USK (i Sociotophandboken 2003) använder
barn som bor i Östbergahöjden parkleken och naturområdena i hög utsträckning.
Båda områdena har av polisen beskrivits som utsatta för kriminella nätverk, där särskilda sociala och
polisiära insatser behövs. Kriminalitet och social oro bidrar till att ett områdes attraktivitet minskar.
Desto viktigare att servicen i kommunal eller upphandlad regi fungerar och kan kompensera för
brister som finns. Stadens investeringar i människor och miljö är särskilt viktiga i sådana områden.
Sammanfattningsvis finner vi att de boende i båda områdena har gjort stora investeringar i sina
gemensamt ägda byggnader samt i vissa fall även i utemiljön. Sannolikt har ett stort antal
medlemmar i föreningarna också genomfört renoveringar av sina lägenheter. Staden har påbörjat
upprustning och nyanläggning av utemiljön i Dalen men inte i Östberga.
*****
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Kolonisten 1

Kolonisten 1

DALEN
NORRA
BYGGLOV
1995-2013

Kolonisten 1

Nybyggnad av ett flerbostadshus,
murar och markförändringar,
lovärende
Nybyggnad av ett flerbostadshus,
murar och markförändringar,
ändringar av bygglov, dnr 200618634-571.

2006-10-26

Inglasning av balkonger,
flerbostadshus, lovärende

2010-12-17

Kolonistugan 1

Fem flaggstänger med flaggor.

1995-03-24

Kolonistugan 1

Två affischtavlor

1998-01-30

Kolonistugan 1

Ändring av miljöstuga till stall,
tillbyggnad på garage för källsortering, uppförande av bod
samt nytt staket- plank, tillfälligt
lov
Nybyggnad av två flerbostadshus (109 lgh), komplementbyggnad, murar och
markförändringar, lovärende

1999-05-03

Ändring av bygglov (dnr 200618636-571) för nybygg-nad av
två flerbostadshus (109 lgh),
komplementbyggnad, murar och
markförändringar.

2007-05-21

2007-05-21

Kolonistugan 1

Kolonistugan 1

≥2009
DALEN

2006-10-26

Dalen 15

Inglasning av en balkong.

1995-11-30

Dalen 15

Flaggstänger (2st) med logotype-flagga.

1995-01-18

Dalen 15

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus i valfri följd och
omfattning. (Tidigare bygglov dnr 198773-40)
Inglasning av balkonger, (generellt
bygglov), flerbostadshus, lovärende

1996-05-22

Dalen 15

Inglasning av balkong, flerbostadshus,
lovärende

2009-09-08

Dalen 15

Yttre ändring av flerbostadshus, dörr och
fönsterparti ändras till helglasade
pardörrar, lovärende
Inglasning av balkong, 1 tr,
flerbostadshus, lovärende

2010-06-07

Inglasning av balkong, flerbostadshus,
lovärende
Inglasning av balkonger

2011-04-07

Dalen 15

Fönster byts mot glasparti vid balkong,
håltagning i bärande vägg

2011-12-12

Dalen 15

Ändrad användning från kontor till gym,
yttre ändring
Skylt/ljusanordning, Fitness24Seven

2013-07-18

Dalen 15
Dalen 3

Dalen 5

Dalen 5

Dalen 5

Dalen 4

Dalen 4

Inglasning av balkonger,
(generellt), lovärende

1999-11-24

Ändrad användning av
kontor/daghem till
bostäder, lovärende
Inglasning av balkong,
(Tidigare bygglov
dnr:1987-703-40),
lovärende.
Yttre ändring av
gemensamhetslokal/tvätt
stuga, omfärgning av
fasad, lovärende
Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidigare
bygglov dnr 1987-70-40.
Inglasning av balkonger,
flerbostadshus, lovärende

1998-06-15

1997-05-21
Dalen 16
2003-10-20
Dalen 16

Dalen 4

Inglasning av balkong,
flerbostadshus, lov- och
anmälningsärende
Rivning av garageskjul,
lovärende

2010-02-18

Inglasning av balkong

2013-01-04

Dalen 16
Dalen 16

2010-09-21

Dalen 6

Dalen 7

Dalen 19

Yttre ändring, tak över uteplatser

2013-02-15

Dalen 19

Inglasning av balkonger

2013-05-28

Dalen 15
Dalen 15
Dalen 15

Dalen 16

2005-09-30

Dalen 7

1999-09-27

2010-06-01

Inglasning av balkong,
flerbostadshus, lovärende

Dalen 4

Inglasning av balkonger (generellt),
flerbostadshus, lovärende

1998-12-10

Dalen 4

Dalen 4

Dalen 19

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus Tidigare
bygglov dnr 1987-705-40
Inglasning av balkonger,
flerbostadshus, lov och
anmälningsärende

1997-10-16

Dalen 6
Dalen 6

2003-12-11

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidigare
bygglov Dnr 1987-710-40.
Inglasning av balkonger,
generellt, flerbostadshus,
bygglov
Yttre ändring av
flerbostadshus, igensätt-ning
av dörr, nytt fönster på
förråd, lovärende
Ändring av bärande
konstruktion
Inglasning av balkong

1996-09-05

Skylt med text ´ENSKE-DE
TANDHÖRNA ingång från
gården´
Inglasning av balkonger på
flerbostadshus
Inglasning av balkonger,
(generellt bygglov), 18
flerbostadshus, lovärende

1995-09-11

2004-02-09

Dalen 15
2010-07-02
Dalen 14

Inglasning av balkonger (generellt
bygglov), flerbostadshus, lovärende

2000-02-03

Dalen 14

Ändrad användning av lokaler till
bostäder, flerbostadshus, lovärende

2001-04-02

Dalen 14

Rivning av miljöstuga, nybyggnad av
miljöstuga, lovärende

2007-01-18

Dalen 14

Yttre ändring, byte av entrépartier

2012-03-21

Dalen 14

Rivning av miljöstuga, anläggande av
parkeringsplatser

2014-03-18

2013-05-13
2014-06-27

1995-05-09
2001-03-20

2002-03-25

2010-06-08

2011-11-17

2013-10-01
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DALEN
SÖDRA
BYGGLOV
1995-2013
≥2009

Dalen 8

Inglasning av balkonger

1995-05-09

Dalen 8

Rullstolsgarage placerat under
loftgång-bakom plank.

2001-01-04

Dalen 8

Ändrad användning av lokaler
till bostäder, flerbostadshus,
lovärende
Inglasning av balkonger

2001-04-02

Dalen 8
Dalen 10

Dalen 10

Dalen 10

Dalen 10

Inglasning av balkonger,
(generellt bygglov),
flerbostadshus, lovärende
Ändring av färg på delar av
fasad, flerbostadshus,
lovärende
Ändrad användning av
personalutrymme till
bostadslägenhet,
flerbostadshus, lovärende
Inglasning av balkong, 3 tr,
flerbostadshus, lovärende

2001-0306

Dalen 9

2008-0624

Dalen 9

2008-1223

Dalen 9

2009-1027

Dalen 9

2014-02-20

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus.(Generellt). (tidigare
bygglov dnr 87-707-40)
Inglasning av balkonger, (generellt
bygglov), flerbostadshus, lovärende

1995-09-13

Nybyggnad av grovsoprum,
lovärende

2007-01-18

Inglasning av balkonger

2012-02-23

Dalen 13

Avsteg från hissföreskrift.

1996-08-23

Dalen 13

Inglasning av balkonger på
bostadshotell.
Uppförande av ett 9 m högt radiotorn på
hustak.
Skyltar med text ´Apoteket Råbocken´
Ändring av del av restaurang till
träningsrum i simhall.
Skylt/ljusanordning, lådskylt med ljus,
text Enskede stadsdelsnämnd Östra
områdeskontoret, lovärende
Skylt/ljusanordning, 1 st, text Dalen
Centrum, belägen vid Dalens Allés
början, lovärende
Skylt/ljusanordning, 2 st, text ICA
Supermarket, lovärende
Skylt/ljusanordning, Postsymbol, 1 st,
"Svensk kassaservice", 1 st, lovärende
Skylt i kantblockad aluminiumplåt.

1996-02-23

Upprättande av fackverksmast på hustak
(3G-mobiltelefoni), lovärende
Skylt/ljusanordning, text Svensk
Kassaservice & Postemblem, lovärende

2002-07-16

Ändring från fd film- och samlingslokal
till brevbärarlokal, kontorshus/affärshus,
lovärende
Yttre ändring, upptagande av ytterdörr,
Sandsborgsbadet, lovärende

2003-05-02

Skyltar/ljusanordningar, " BIBLIOTEK ", 3
st
Yttre ändring av kontorshus/affärshus,
ny dörr till automatrum, lovärende

2004-03-19

Dalen 13

Tillbyggnad av butik med förråd intill
lastkaj, affärshus/kontorshus, lovärende

2008-11-06

Dalen 13

Skyltar/ljusanordningar "Kronans
Droghandel 1907"
Yttre ändring av affärshus/kontorshus,
byte av glaspartier i fasad, lovärende

2009-12-22

Dalen 13

Skyltar/ljusanordningar, Dalen Centrum

2012-10-17

Dalen 13

Sammanslagning av två butikslokaler,
yttre ändringar

2012-12-28

Dalen 13
2002-03-25
Dalen 13
Dalen 13
Dalen 13

Dalen 13

Dalen 11

Inglasning av balkonger

1998-05-27

Dalen 13

Dalen 11

Yttre ändring, öppning för
fönster från badrum,
flerbostadshus, lovärende

2002-07-09

Dalen 13
Dalen 13
Dalen 13
Dalen 13

Dalen 13

Dalen 13
Dalen 20

Skylt/ljusanordning, 2 st,
Sandsborgsbadet, lovärende

2006-03-30

Dalen 20

Yttre ändring av
flerbostadshus, nytt
entréparti, lovärende
Tillbyggnad av äldreboende,
påbyggnad med en våning,
inglasning av balkonger,
lovärende
Byte av entrédörr, servicehus,
lovärende

2009-10-14

Skylt/ljusanordning, St Eriksymbol vid bibliotek
Ombyggnad av servicehus till
omsorgsboende, yttre
ändringar
Yttre ändringar, ny entré, nytt
skärmtak m m

2012-10-22

Dalen 20

Dalen 20
Dalen 20
Dalen 20

Dalen 20

Dalen 13
Dalen 13

2010-12-14
Dalen 21
2011-03-24
Dalen 21

2012-11-07

2014-02-28

Dalen 21

Återvinningsplats för
källsorterat material.
förlängning av tillfälligt
bygglov
Återvinningsstation för
förpackningsmaterial,
förlängning av tidsbegränsat
bygglov 2011-09-16 - 2016-0915
20
Dalen 21 mfl. Bostäder och
studentlägenheter Detaljplan

2006-09-21

2011-02-22

2013-10-11

Dalen 13

1996-05-28
1996-05-22
1997-10-16
1998-09-04

2000-06-21

2001-02-01
2002-04-10
2002-04-10

2002-10-18

2004-01-26

2008-10-09

2011-05-02
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Ätten 8
Blivande
Ätten 9

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus i valfri följd
och omfattning.
Ätten 1
Rivning av soprum samt
fasadrenovering av flerbostadshus nya balkong-er,
fönster- och entrépar-tier,
fasadav-färgning ute-platser
m.m. Uppförande av 4
fristående sophus,
lovärende
Inglasning av balkonger på
1995-10-25
flerbostadshus. Tidigare
bygglov dnr 1987-108-50.
Ändrad användning av lokal
2004-06-03
till två lägenheter,
flerbostadshus, lovärende
Yttre ändring av flerbo2010-04-28
stadshus, byte av ventilationsaggregat på tak,
lovärende
Yttre ändring av fler2010-05-24
bostadshus, byte av ytterdörrar, lovärende

Bygglov
Östbergahöjden N
≥2008

Ättegrenen 1

Ättegrenen 1

Ättegrenen 1

Ättegrenen 1

Ättegrenen 5

Ättegrenen 5

Ättegrenen 5

Ättegrenen 2

Ättegrenen 2

Ättegrenen 2

Ättegrenen 4

Ättegrenen 4,
Ättegrenen 3

Nybyggnad av 3 st punkthus, ny
parke-ringsplats, ny miljöstuga,
rivning av 2 st miljöstugor,
flerbostadshus, lovärende

Ätten 1

Inglasning av balkonger,
flerbostadshus. (ändring av
lov 2005-02881-571), lovärende
Nybyggnad av två flerbostadshus innehållande 20 st
lägenheter, lovärende
Ändring av två flerbostadshus med 20 lgh, (hus 16 och
17), lovärende (ändring av lov
2002-02948)
Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidiga-re
bygglov dnr 1987-109-50.
Rivning av sophus, yttre
ändringar av flerbostads-hus,
lovärende
Ändrad användning av lokal
till bostad
Tillbyggnad av två
flerbostadshus med 20
lägenheter, hus 14 och 15,
lovärende (ändring av lov
2002-00427)
Två punkthus med 28
lägenheter, hus 14 och 15,
rivning av sophus,
parkeringsplatser, lovärende (ändring av lov
2002-17167-571)

1996-01-12

2006-03-10

Ätten 7 ?

Ätten 8

Rivning av fritidshem,
lovärende

2005-11-23

Ätten 3

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus i valfri följd och
omfattning.
Anläggande av parkeringsplatser

1996-03-04

Ätten 3

Ändrad användning av daghem till
bostäder

2013-06-05

Ätten 4

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus i valfri följd och
omfattning.
Yttre ändring av flerbostadshus, byte av ytterdörrar,
lovärende
Yttre ändring av flerbostadshus, byte av ventilationsaggregat på tak, lovärende

2008-04-18
Ätten 3

2002-07-08

2004-04-14

Ätten 4

Ätten 4

Ätten 5

Ätten 5
Ätten 5

Släkten 1

2005-11-07

2002-02-25

2002-11-20

1996-10-30

2010-04-28

2011-12-22

2002-11-20

Nybyggnad av 9 st radhus,
lovärende (bliv. Ätten 8)
Ändring i lov 2005-20741-571
(Nybyggnad av 9 st radhus),
nya teknikutrym-men på två
av byggnaderna, lovärende

Ättegrenen 3

Ättegrenen 3
2004-11-29
Ättegrenen 3

Ättegrenen 3

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidi-gare
bygglov dnr:1987-110-50
Skylt/ljusanordning, 1 st,
text Svenska Bostäder,
lovärende
Inglasning av balkong,
flerbostadshus, lovären-de
Ändrad användning i
flerbostadshus, lovären-de

Tillbyggnad av områdeskontor
1997-02-27
med entrédel och takförlagt
fläktrum.
Släkten 1
Yttre ändring, upprustning och
2001-11-15
fasadändring av fritids-gård m
m, lovärende
Släkten 1
Skylt/ljusanordning, Postsymbol, 2002-04-19
2 st, lovärende
Släkten 1
Skylt/ljusanordning, 2 st, text
2002-11-06
ICA nära, lovärende
Släkten 1
Nybyggnad av punkthus med 11 2003-10-24
våningar på Östberga Torg,
lovärende
Släkten 1
Skylt/ljusanordning, 1 st, text SB, 2005-09-12
lovärende
Släkten 1
Yttre ändring av flerbostadshus, 2011-05-06
Familjen 1 Upprustning, nya uteplatser, ny 2002-09-10
styckvisa inglasningar av
belysning ute, ny skylt-ning,
balkonger
lekytor, balkonger. fönster- och
entrépartier, fasadavfärgning
m.m., flerbostadshus,
lovärende
Familjen 1 Rivning av sophus vid entréer
2004-01-27
samt uppförande av fyra
sopbehållare, lovärende
1996-12-20
Familjen 1 7 parkeringsplatser, delvis
2006-05-30
förlängning av tillfälligt bygglov
dnr 2005-12626-571
2005-03-22
Familjen 1 Uppställning av rullstolsförråd, 2011-02-11
lov- och anmälningsärende
2006-12-20
2010-09-03
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Blivande
Nybyggnad av två
Familjen 4 flerbostadshus, lovärende
Familjen 4 Yttre ändring av flerbostadshus, delvis inglasning av
takterrass, lovärende

2006-02-13

2010-11-18

Ätten 6

Ätten 6

Ätten 6

Ätten 6

Tillfällig inhägnad av del av
parkering för uppställning av
bilar och mc, förlängning av dnr
93-1264-40. TH= SE 97-1811-40
Tillfällig inhägnad av del av
parkering. (Avslut 2000)
Rivning av panncentral,
industribyggnad, lovärende

Yttre ändring, uppsättning av
solcellsystem, solfångare och en
vindkraft i miniatyr,
Östbergaskolan
Rivning av hus C-F, nybyggnad
hus C och D, ombyggnad hus A
påbyggnad nytt fläktrum,
ombyggnad hus B,
Östbergaskolan
Uppställning av
evakueringsbyggnad för
skolbibliotek under pågående
skollokalombyggnad, tillfälligt
bygglov
Uppställning av skolpaviljong,
tillfälligt bygglov

2012-05-28

1995-07-20

2010-01-08

2010-04-28

1995-09-25

1997-10-03
2006-12-08

2002-01-24

2002-02-04

2002-04-11

2002-07-29
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Bygglov
ÖstbergaHöjden S
≥2008
Spinnsidan 1

1996-12-11

Spinnsidan 1

Ändring av lokal till livsmedelsbutik.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus. Tidigare bygglov
dnr:1987-103-50
Ändrad användning av barn-stuga
till bostäder, yttre änd-ringar,
flerbostadshus, lovärende
Anläggande av parkeringsplatser

Spinnsidan 1

Yttre ändring, restaurering av port

2013-03-20

Spinnsidan 1

Yttre ändring, restaurering av
trapphusfönster

2013-05-29

Spinnsidan 1

Spinnsidan 1

Svärdssidan 3

1996-05-13

2011-04-29

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidigare
bygglov dnr 87-10750.(Generellt.)
Svärdssidan 5

2012-11-15

1995-10-25
Svärdssidan 2

Nybyggnad av tre hus
innehållande 17 lägenheter,
flerbostadshus, lovärende

2001-09-05
Svärdssidan 2

Svärdssidan 1
Barnet 1

Rivning av brandska-dad
förskolebyggnad.

2007-10-10
Svärdssidan 1

Spinnsidan 4
Spinnsidan 4
Spinnsidan 4
Spinnsidan 4
Spinnsidan 2

Spinnsidan 2

Spinnsidan 5
Spinnsidan 5

Nybyggnad av 2 st. flerbostadshus,
lovärende.
Inglasning av balkonger (generellt
bygglov), flerbostadshus, lovärende
Inglasning av uteplats, flerbostadshus,
lovärende
Inglasning av balkong

2000-02-25
Svärdssidan 1
2001-03-30

2013-02-11

Inglasning av balkonger på flerbostadshus. Tidigare bygglov dnr:1987-10450
Ändrad användning från kontor till
bostadslägenheter.
Nybyggnad av 2 st. fler-bostadshus,
lovärende.
Inglasning av balkonger (generellt
bygglov), fler-bostadshus, lovärende
Spinnsidan 3
Spinnsidan 3
Spinnsidan 3
Spinnsidan 3
Spinnsidan 3
Spinnsidan 3

Svärdssidan 1

2010-09-02

Svärdssidan 4

1996-05-13
Farfadern 3

1997-07-07

2000-10-27

Farfadern 2

2001-03-30

Inglasning av balkonger enl. tidigare
bygglov dnr 87-105-50.(Generellt)
Ändrad användning av lokal till bostad.
TILL HANDLINGARNA Arkiveras/AN
Ändring av daghem till bostadslägenhet.
Yttre ändring av flerbostadshus, byte av
ventilationsaggregat på tak, lov-ärende
Yttre ändring av flerbostadshus, byte av
dörrar, lovärende
Nya skärmtak över fyra soprum samt
träspaljeer

1995-11-02

Farfadern 1

1995-11-21
Farfadern 1
1997-07-07
2010-04-28
Farfadern 1
2010-02-24
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2013-11-20

Yttre ändring av
flerbostadshus, byte av
ytterdörrar, lovärende
Uppställning av
rullstolsförråd (brödburk)
vid flerbostadshus, lov- och
anmälningsärende
Yttre ändring, dörr på
inglasad balkong

2009-03-16

2009-10-22

2014-06-27

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus i valfri följd och
omfattning.
Utvändiga ändringar på flerbostadshus, privata ute-platser
m m, lovärende
Rivning av sophus samt uppställning av två sopbehållare,
lovärende
Uppställning av rullstols-garage,
flerbostadshus, lov- och
anmälningsärende

Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lgh, lovärende

Nybyggnad av ett flerbostadshus innehållande 10 st
lägenheter, lovärende

Nybyggnad av två hus innehållande 12
st lägenheter, flerbostadshus,
lovärende

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus,(tidigare
bygglov dnr 87-122-50)
Generellt.
Rivning av sophus samt
fasadändring av flerbostadshus med nya uteplatser
och balkonger, fönster- och
entrépartier, fasadavfärg-ning
m.m. Uppförande av 4
fristående sophus, lovärende

2001-04-30

2001-03-01

2001-05-22

1995-10-09

2004-04-14

1995-07-24

2002-10-11

2003-10-28

2008-05-27
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Bygglov
Stamgatan
Stamtavlan 7

Stamtavlan 7

Stamtavlan 6

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidiga-re
bygglov dnr 1988-807-50.
Rivning av carport, flytt av
körbana och p-platser,
iordningsställande av
gångvägar

1996-03-25

Inglasning av balkonger på flerbostadshus. Tidigare bygglov dnr
1988-806-50.
Uppförande av antennanläggning på
tak.
Inglasning av balkong

1996-03-25

Stamtavlan 6, Stamtavlan 8

Stamtavlan 5

Stamtavlan 5
Stamtavlan 5
Stamtavlan 11

Stamtavlan 11
Stamtavlan 11
Stamtavlan 10
Stamtavlan 10
Stamtavlan 10
Stamtavlan 10

Stamtavlan 10
Stamtavlan 10

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidigare
bygglov dnr 1988-811-50.
Fasadändring, ny port och dörr
till grovsoprum
Rivning av carport, flytt av
parkeringsplatser

2013-03-20

Stamtavlan 8

Stamtavlan 8

Inglasning av balkonger
på flerbostadshus.
Tidigare bygglov dnr
1988-809-50.
Ändrad användning av
lokaler till 10 st lägenheter, flerbostadshus,
lovärende

1996-03-25

Stamtavlan 9

Stamtavlan 9
2010-07-27
Stamtavlan 9

Stamtavlan 9

1996-05-22
Stamtavlan 9
2012-06-12

Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidigare
bygglov dnr 1988-808-50.
Ändrad användning av
kontorslokal till föreningslokal, ny planlösning,
yttre ändring
Ianspråkstagande av
trapphusutrymme för
restaurangtoalett.
Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidig-are
bygglov dnr 1988-145-50.
Skylt med text: Restau-rang
Pizzeria Östberga krog +
PRIPPS-logotype.
Skylt med diverse texter
med butiksnamn. (Informationsskylt) samt strålkastarbelysning.
Ändrad användning av lokal
till bageri med servering

1996-01-01

2013-09-26

1995-05-31

1996-03-25

1997-03-10

1997-05-23

2013-11-01

1996-03-25
Sysslingen 2
Sysslingen 2

2001-04-11
2013-01-22

Sysslingen 2

Skylt/ljusanordning, 2 st. text
Coop konsum, lovärende
Skylt/ljusanordning, 3 st, text
COOP nära, lovärende
Skyltar/ljusanordningar
"Postombud"
Yttre ändring av flerbostadshus, ny entré till blivande
restaurang, lovärende
Installation av stoltrapphiss

2002-10-31

Sysslingen 2

2004-10-22

Sysslingen 2

Yttre ändringar, nya dörrar till
restaurang, ändrad planlösning

2013-05-20

2009-05-29
2011-02-18
Sysslingen 2
2012-09-17
Sysslingen 2
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En lådskylt och en flaggskylt på fasad.
Inglasning av balkonger på
flerbostadshus. Tidigare
bygglov dnr 1988-812-50
Skylt med text ´Panorma
Video & Konfektyr´
Två skyltar med text SMAK

1996-10-09

Utvändig ändring, dörr i
fasad, nytt pentry och WC i
kontor och nytt pentry i
kontor, flerbostadshus,
lovärende
Uppställning av rullstolsförråd, flerbostadshus, lovoch anmälningsärende
Skylt/ljusanordning, DHL
SERVICEPOINT

2000-11-21

1996-03-25

1996-01-23
1997-07-08

2008-07-01

2012-10-26
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Bygglov
Årsta 1:1 m fl

Årsta 1:1

1995-01-10

Årsta 1:1

Förlängning av tillfälligt lov för återvinningscentral med personal- byggnad (dnr 92-1014-40). Betr.
förnyelse se dnr 96-2137-40
Uppsättning av skylt med hyresgästförteckning

Årsta 1:1

Utbyte av regnskydd vid busshållplats

1996-11-15

Årsta 1:1

Nybyggnad av fläktrumsbyggnad samt Mark-betong-väg och betongtunnel.

1996-12-10

Årsta 1:1

Tillfälligt lov för återvinningscentralmed personalbyggnad (Tidigare lov dnr 95-37-40). Se nytt lov 200003822-571
Anläggande av två planer för rugbyspel.Tillfällig åtgärd.

1996-12-19

1997-08-29

Årsta 1:1

Tillfälligt lov för 6 informationstavlor (fristående) Tidigare lov dnr 94-352-40.för 4 st tavlor.
Beträffande förnyelse se dnr 1998-08782-571.
Nybyggnad av 3 st lekstugor.

Årsta 1:1

Nybyggnad av bod för att användas som förråd för park och lekredskap

1998-04-01

Årsta 1:1

Uppfyllning av marken till kälkbacke

1998-04-01

Årsta 1:1

1998-11-30

Årsta 1:1

Anläggande av två planer för rugbyspel.Tillfällig åtgärd, tidigare lov dnr: 1997-1258-40 Permanent lov
dnr 2001-11358-571
Förnyelse av tillfälligt lov för återvinningscentral med personalbyggnad tidigare lov dnr 1996-0213740. Överfört till 2006-01305-571.
Upprustning parkmark. terrängtrappor, pergola, barriärmurar. m.m., (vid Östbergahöjden 39).
lovärende
Schakta och bygga en rotzonsanläggning/markbädd, lovärende

Årsta 1:1

Anläggning av dagvattendamm med tillhörande installationer, Lovärende

2000-10-20

Årsta 1:1

Jordupplag samt etablering av byggbodar, tillfälligt bygglov

2000-11-13

Årsta 1:1

Markuppfyllnad 1 resp 2 m ( av jord )som ingår i anläggning av koloniområdet, lovärende

2000-12-08

Årsta 1:1

Nybyggnad av teknikbod för fiberoptiska kablar.

2001-02-05

Årsta 1:1

Vindskydd till utslagsplatser för golf, tid. tillfällig åtgärd, dnr 1999-09785-573

2001-04-25

Årsta 1:1

Tillfälliga omklädningsbodar vid rugbyplan, (Huddingevägen / Östbergavägen), tillfälligt bygglov

2001-06-01

Årsta 1:1

Anläggande av två planer för rugbyspel, (Årstafältet vid Huddingevägen).

2001-08-21

Årsta 1:1

Skylt/ljusanordning, 3 st informationsskyltar, tidsbegränsade

2001-09-04

Årsta 1:1

2002-01-31

Årsta 1:1

AVSLUTAD se dnr 2006-16958-571. 6 st informationstavlor vid Huddingevägen - Sockenvägen,
förnyelse av bygglov för tillfällig åtgärd.
Massupplag och byggetablering samt byggande av parkväg, tillfällig åtgärd.

Årsta 1:1

Jordvallar vid södra rugbyplanen nära Huddingevägen, norr om Östbergavägen, lovärende

2002-09-18

Årsta 1:1

Tillbyggnad och ändring av omklädningslokaler vid rugbyplan, (Huddingevägen / Östbergavägen),
tillfälligt bygglov
Byggskylt, tillfälligt bygglov

2003-01-21

Tillbyggnad av befintligt klubbhus och nybyggnad av toalettbyggnad samt ny stödmur och jordschakt,
förlängning av tidsbegränsat bygglov

2010-03-08

Årsta 1:1
Årsta 1:1

Årsta 1:1
Årsta 1:1

Årsta 1:1
Årsta 1:1

1996-07-08

1997-07-11

1997-12-30

2000-04-19
2000-07-10
2000-10-20

2002-09-12

2003-02-20
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Bilaga 3 Tabell över renoverade lägenheter
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31

Tabell över studerade bostadsannonser Östberga och Dalen 24 november till 15 december 2014.
(Röd text = lägenheter med upplåtelseformen bostadsrätt från byggåret)
Brf
Östberga
Årsta Backe
HSB Ättegrenen 2
Bostaden i
Östberga
HSB Ättegrenen 2
Ätten 3
Svärdsidan 2
HSB Ättegrenen 2
HSB Brf Östberga
HSB Brf Östberga
HSB Brf Östberga
Årsta Blick
HSB Brf Östberga

Fastighet

HSB Brf Östberga
Spinnsidan 3

?
Spinnsidan 3

Ättegrenen 4 och 5
Ättegrenen 2
?
Ättegrenen 2
Ätten 3
Svärdsidan 2
Ättegrenen 2
Stamtavlan x
Stamtavlan x
Stamtavlan x
Ätten 8
Stamtavlan 5-11, Sysslingen 2

Byggår

Mark

Lghstl

2005 tomträtt
1968 tomträtt

75
95

3
4 badrum

2095000
1800000

5090
6334

2007

1750000
1350000
1895000
1390000
1700000
1295000
1550000
1800000
3200000
1695000

3669
4117
4311
3870
5595
2386
3240
6171
4725
4941

1495000

6090
3070

3495000
2495000
2995000

4437
4676
4676

3695000

6930

1960 tomträtt
1969 tomrätt

95
57

5 ja, "lyxrenoverad"
2 ja

Dalen
Brf Körsbärsgården Dalen 15
Brf Hagtornsgården Dalen 14
Brf Hagtornsgården Dalen 14

1981 tomträtt
1981 tomträtt
1981 tomträtt

96
82
82

Hagtornsgården

1981 tomträtt

130

3 ja
4 ja
3 ja
ja förutom några
6 golv

32

månavg

2005

51
57
83
71
83
32
48
95
105
78
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2
2
3
2,5
3
1
2
5
4
3

Utg pris

tomträtt
tomträtt
tomträtt
tomträtt
tomträtt
tomträtt
tomträtt
tomträtt
tomrätt
tomträtt

Dalen 14

2005/2007?
1968
1968
1969
1968
1958
1958
1958
2008
1960

Antal rum Renoverat

ja 2009-10
badrum
ja
ja
Badrum
ja
kök o bad
2008
badrum
2900000? Jag har
25000000
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