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Närvarande från föreningens styrelse: 6 styrelsemedlemmar (inkl. ordförande och ekonomiansvarig), 
förvaltaren Lars Lexner, föreningens advokat Claes Hagberg (Advokatbyrån Fylgia), HSB Projektledare 
Henrik Tottras 
 
Advokaten öppnar med en sammanfattning av projektets historia: 
o Föreningens förhandlingar med Ikano Bostad, för runt 5 år sedan, med syfte att sälja mark 

avslutades aldrig då Ikano Bostad då inte ville ingå ett avtal med föreningen. Ikanos bud var runt 
8000 SEK/kvmBTA  (Med kvmBTA menas den ljusa ytan inom nybyggnationen). 

o Samtidigt ville kommunen ta ett helhetsgrepp om Högsätra och utvecklade ett planprogram för 
området.  Föreningen avvaktade med att gå vidare tills planprogrammet var klart. 

o Hösten 2016 skickades ”Planprogrammet Högsätra” ut på samråd. 
o Föreningen genomförde efter det en ny upphandling med Åke Sundvall Byggnads AB 

(http://akesundvall.se/), en mycket välrenommerad, svensk och familjeägd byggaktör, som 
valdes ut som partner. Budet bolaget har lämnat är 16200 SEK/ kvmBTA 

o Planprogrammet väntas anta under 2017 (enligt tjänstemännens utlåtande) 
 
Advokaten diskuterar samarbetsavtalet 
o Samarbetsavtalet, som det ska röstas om på extrastämman den 25 september, ligger till grund 

för ett samarbete där föreningen tillsammans med byggbolaget kan utforma nybyggnationen 
inom vårt område. 

o Genom detta avtal förbinder sig föreningen att låta  Åke Sundvall Byggnads AB  utföra 
exploatering av marken. 

o Förväntat nybyggnation ligger på 12000  kvmBTA – 20000 kvmBTA  
o Detta skulle resultera i en köpeskilling på 194 – 324 MSEK 
o Föreningen tar ingen finansiell risk. Byggbolaget står för alla kostnader (t.ex. undersökning av 

marken etc.) 
o Åke Sundvall vill gärna att föreningen ordnar en referensgrupp med en person per huskropp och 

jämn fördelning mellan ålder och kön, max 14 stycken. 
o Advokaten noterar att Åke Sundvall Byggnads AB har stor erfarenhet av att utforma 

nybyggnationer viket gör att risken för eventuella överklaganden minskar. 
o Försäljning av mark kommer beslutas om av medlemmarna på en ytterligare extrastämma när 

utformningen av nybyggnationer är klar och kan presenteras för medlemmarna 
 
Frågor från medlemmar 
o Beskattning 

Kommer intäkterna från affären att beskattas? Tony Lundkvist (ekonomiansvarig, styrelse) och 
advokaten svarar att skatteplanering är ytterst viktigt i ett sådant projekt och att rätt kompetens 
(t.ex. skattejurist) kommer utreda bästa lösningen för föreningen. Lagar som reglerar beskattning 
av dessa affärer (t.ex. gällande ”paketering av fastigheter”) kan ändras i framtiden 

o Tidpunkt för kontraktsskrivning 
Medlem ifrågasätter tidpunkt för kontraktsskrivning och skulle föredra att föreningen väntar tills 
planprogrammet är antagen. Kanske föreningen missar en ytterligare prisuppgång. Styrelsen 
hänvisar till att processer tar lång tid och är svåra att planera (förhandlingstiden med Åke 



Sundvall tog nästan ett år). De förhandlingar som skett gjordes utifrån antagandet att 
planprogrammet redan skulle ha antagits i dagsläget men beslut är inte fattat ännu. Politiska 
beslut är svåra att förutsäga. Advokaten hänvisar till att mycket indikerar att bostadsmarknaden 
har nått toppen och att budet är mycket fördelaktig för föreningen.  

o Beslut från kommunen 
Medlem med insikt i kommunens politiska arbete yttrar att antagandet av kommunens 
”Planprogram Högsätra” antagligen kommer dröja till nästa år. 

o Indexering (uppräkning) av priset 
Är bästa lösningen för uppräkning, av det framförhandlade pris av 16200 SEK/kvmBTA , 
konsumentpris index (KPI) ? Advokaten svarar att denna indexering var ett av resultaten i 
förhandlingen med Byggbolaget som inte godkände någon annan indexering. Advokaten noterar 
att priset  och uppräkningsmodellen är fördelaktigt för såväl föreningen som byggbolag. 

o Tvättstuga mm 
Medlem undrar om vad som kommer hända med tvättstugan när byggnaden rivs för 
nybyggnation. Styrelsen svarar att detta frågan, liksom många andra (t.ex. garageplatser, förråd) 
kommer adresseras och lösas under projektets gång. 

 
Henrik Torras, projektledare HSB, ger en kort överblick över möjliga kommande projekt 
o Stambyte 
o Byte av värmesystem 
o Upprustning hissar 
o Renovering trapphus 
o Entrepartier 
o Nya lägenhetsdörrar och postboxar 

 
Henrik Tottras svarar på frågor angående stambyten men hänvisar till de många informationsmöten 
som är planerade där alla får utrymme för sina frågor 


