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Förord 
Denna kandidatuppsats har skrivits inom Samhällsbyggnadsprogrammet inriktning 
Stadsplanering på KTH våren 2019. Jag introducerades till detta projekt via en släkting som 
bor i BRF Storstugan och jag önskar lyfta projektet och dess process som spännande och 
anmärkningsvärd, både utifrån berördas perspektiv men också utifrån ett stadsplanerings-
perspektiv och vad som kan läras av den. 
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Abstract 
The purpose with this study is to examine the process of an urban consolidation project 
(Förtätningsprojekt) called ’Storstugan 2.0’ lead by a housing association 
(Bostadsrättsförening) so that the driving forces of the people involved, as well as the role of 
housing associations in general, is illuminated.  The theory of neoliberalism with emphasis on 
housing and growth within a municipality constitutes the scope for this project. 
 
This project was chosen for its characteristically high and extensive exposition in relation to a 
housing association’s regular duties and what impact it therefor might have had on the 
residents of said housing association.  
 
The method used is primarily to examine the multiple angles whom select advocates and 
opponents have assumed, through interviews and through research of made available project-
related documents.  
 
The result of this study is that the municipality guided by its masterplan focuses on growth of 
its size (residents) through the strategy of urban consolidation, just as the project ‘Storstugan 
2.0’ constitutes. However, no connection between the housing association and the 
municipality regarding a direct influence that might have spurred the housing association to 
build there, could be established. Rather, questions like whether housing associations in 
general could or should engage in profitable consolidation projects, was raised against its 
original nature as mainly a cooperative association. Also, whether the municipality should 
have been more engaged in the project, given its dismissal and therefor a sort of loss for the 
municipality, is also raised. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat 
’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter 
och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. Den neoliberala teorin med fokus på 
bostäder och tillväxt inom en kommun utgör den teoretiska omfattningen. 
 
Projektet valdes för sin karaktäristiskt höga exploatering i förhållande till en 
bostadsrättsförenings ordinarie förpliktelser och vad projektet därmed kan ha för inverkan på 
de boende. 
 
Metoden som används är främst till för att undersöka de olika perspektiven som vissa utvalda 
förespråkare resp. motståndare, via intervjuer och andra tillgängliggjorda dokument uppvisat. 
 
Resultatet av studien är att kommunen via sin översiktsplan fokuserar på att växa sig större 
via fler invånare via just förtätningsprojekt. Däremot fanns ingen direkt koppling mellan vilket 
inflytande kommunen kan ha haft på initierandet eller utformningen av 
bostadsrättsföreningens projekt. Istället väcks frågor om huruvida bostadsrättsföreningar i 
allmänhet ska syssla med vinstdrivande förtätningsprojekt vilket motsäger deras huvudsakliga 
engagemang som kooperativ förening. Även huruvida kommunen borde varit mer engagerad 
i projektets utveckling är en fråga som ställs eftersom projektet även ligger i kommunens 
intresse. 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Förtätningsprojekt är något som sker ständigt i svenska kommuner, särskilt i storstäder 
och dess kranskommuner vilka ofta har brist på obebyggda ytor samt är utsatta för hög 
konkurrens, bostadsefterfrågan och diverse tillväxtmål (Wiberg, 2013). I vissa fall äger 
kommunen mark som säljs för att bebyggas och i andra fall äger privata aktörer mark som 
de inledningsvis själva måste besluta kring huruvida byggnation är aktuellt. Just privata 
aktörer blir mer aktuella som initiativtagare till förtätningsprojekt när attraktiva, privata 
markområden stiger i värde och därför ger upphov till incitament att exploateras 
(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018). 

 
Diskussion kring ett förtätningsprojekt pågick inom en bostadsrättsförening bredvid Täby 
Centrum kallad BRF Storstugan mellan 2012 och 2018. Föreningen äger en markyta 
bredvid befintliga hus som av de boende används till parkering med låg utnyttjandegrad. 
Föreningen drev frågan om huruvida ytan kan utnyttjas bättre och istället kunde byggas 
om till bostadsändamål på ett lönsamt sätt. Byggprojektplanerna kretsade huvudsakligen 
kring att förlägga de befintliga parkeringsplatserna i garage under mark, med ett antal 
låghuskvarter samt ett eller flera höghus (mellan 60–105 våningar) ovanpå. Ett av 
projektförslagen ritades av Wingårdhs arkitektbyrå och förhandlingar med 
entreprenören SSM pågick en tid (BRF Storstugan, 2016b; BRF Storstugan, 2018). 
 
Projektplanerna drevs internt inom bostadsrättsföreningen för att söka majoritetsstöd 
hos föreningens medlemmar men vann inte stöd via ett stämmobeslut och 
detaljplanearbetet påbörjades därför aldrig av Täby kommun. Däremot gavs föreningen 
ett positivt men något justerat planbesked. Diskussion mellan föreningens styrelse och 
dess medlemmar löpte på i drygt fem år innan förslaget till slut röstades ner. Däremellan 
har opinionsbildning och diskussioner inom föreningen via olika forum och medium förts 
samt föreningens styrelse har fört diskussion med entreprenörer och kommunen. Det är 
just denna process som undersöks i det här arbetet och som sätts in i en bredare kontext 
för att undersöka bostadsrättsföreningens roll.1 2 3 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka processen och vilka drivkrafter som har funnits 
för och emot förtätningsprojektet kallat 'Storstugan 2.0', för att lyfta frågan kring 
bostadsrättsföreningens roll. Förväntningen är att uppsatsen ska bidra till en bättre 
förståelse för hur en bostadsrätt fungerar när beslutsfattande kan vara uppenbart svårt.  

 

1.3 Frågeställning  
Vilka aktörer drev resp. motstod genomförandet av projektet och hur de gick tillväga? 
Fanns ett samband mellan förtätningsprojektet och kommunens fokus på tillväxt och är 

                                                        
1 Personlig kommunikation. Intervju med Handläggare Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret, 29 april 
2019, bilaga 7.4, fråga 1, 4, 5. 
2 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 3 ,5, 9 ,14, 15. 
3 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
10, 11, 13, 14, 15. 
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det rimligt att en bostadsrättsförening antar en roll som vinstdrivande aktör på 
fastighetsmarknaden? 

2 Metod 
Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med tre av, 
under projektettiden aktiva föreningsmedlemmar, samt en handläggare från kommunen 
(kallad handläggaren på kommunen). En av föreningsmedlemmarna var styrelseordförande 
och förespråkare för projektet (kallad f.d. styrelseordföranden) en annan var 
valberedningsmedlem och uttryckt positiv till projektförslaget (kallad f.d. 
valberedningsmedlemmen), en tredje var aktiv motståndare mot förtätningsprojektet via 
motståndsgruppen kallad Grannsamverkan (kallad projektmotståndaren). Det bör sägas att 
urvalet bestående av dessa tre föreningsmedlemmar inte nödvändigtvis är representativt för 
föreningens alla åsikter, men de valdes p.g.a. sina respektive personliga engagemang för 
projektet vilket bör utgöra mer än icke betydande åsikter. Vidare, eftersom uppsatsens syfte 
är att undersöka processen inom en bostadsrättsförening inför ett förtätningsprojekt för en 
bredare publik, vilken kretsar kring deltagarnas olika roller och deras agerande, så ersätts 
deras riktiga namn med respektive roll då det inte tjänar syftet att nämna personernas namn. 
Intervjuerna utgör en del av kunskapsbasen som arbetet baseras på vilka kompletteras med 
föreningens årsredovisningar och annan utsänd och tillgängliggjord information kring 
projektet. Intervjuerna är transkriberade och anpassade efter strukturen på frågorna som inte 
nödvändigtvis ställdes eller besvarades i den ordning de är skrivna. Svaren är till stöd för att 
så korrekt som möjligt avbilda processen, dess händelseförlopp och inblandades upplevda 
tolkningar av förekomna situationer.  
 
Även en demografisk mätning har utförts för att styrka den rådande åldersfördelningen i 
föreningen som den såg ut våren 2019, ca ett år efter projektets avslutande. Dock var inte all 
data tillgänglig och mätningen är inte helt överensstämmande med hur fördelningen faktiskt 
ser ut, men dess representativa avbildning av en stor del äldre boende i föreningen styrks av 
den intervjuade f.d. styrelseordföranden.4 
 
Litteratur om den interna processen kring hur bostadsrättsföreningar kan gå tillväga när de 
planerar att exploatera privatägd mark är sparsam och andra tillgängliga jämförelser likaså. 
Istället är utgångspunkten för projektet intervjuerna samt det tillgängliggjorda tillhörande 
materialet. Även bostadsrättslagen och andra bostadsrättsaktörers hemsidor som Sveriges 
Bostadsrättscentrum (SBC) och myndighetssidan Verksamt används för att betrakta och 
komplettera det interna materialet. Litteraturen som används för teorin till för att undersöka 
projektet utgörs av den neoliberala teorin framlagd av Wendy Brown i Undoing the demos 
vilken bl.a. beskriver problemen med ett alltmer tillväxtorienterat samhälle (Brown, 2015). 
 
Bostadsrättsföreningen har utöver projektet ’Storstugan 2.0’ också haft andra, ibland 
parallella och något mindre projekt men som dock inte är föremål för studie i denna uppsats 
utan endast nämns i beskrivningen av föreningens bakgrund för att placera projektet 
’Storstugan 2.0’ i lämplig jämförelse (BRF Storstugan, 2014; BRF Storstugan, 2016a). 
 

                                                        
4 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 26. 
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3 Resultat 
 

3.1 Teori 
3.1.1 Bostadsrättsföreningens roll i samhället 
En bostadsrättsförening beskrivs av myndighetssidan Verksamt som en ekonomisk 
förening, vilken är av typen kooperativ förening vars intresse är att för sina 
medlemmar, vilka också åtnjuter ett demokratiskt fördelat inflytande över de beslut 
som fattas, upplåta bostäder under obegränsad tid. Medlemmarna äger inte direkt 
bostäderna men är indirekt ägare till fastigheten via medlemskapet och via deras 
andelar i föreningen (Riksbanken, 2018; Skatteverket, 2019).  Medlemmarna bidrar 
till föreningens ekonomi via en avgift som används för att upprätthålla föreningen. 
Eventuellt kapitalöverskott ska användas till att antingen utveckla föreningen, 
distribuera förmåner till medlemmarna i förhållande till deras användning av 
föreningens resurser eller till att stödja aktiviteter som föreningen godkänt. 
Verksamt förklarar vidare att ”I ett kooperativ [kan] ingen skaffa sig ett övertag 
genom att investera mer.” (Verksamt, 2019a; Verksamt, 2019c). 
 
Intresseorganisationen Bostadsrätterna och Sveriges Bostadsrättscentrum beskriver 
vidare att en bostadsrättsförening heller inte ska ha i syfte att gå med vinst utan att 
det är självkostnadsprincipen som är styrande för en bostadsrättsförenings ekonomi. 
Avgifterna inbetalda av föreningens medlemmar och övriga intäkter ska användas 
till föreningens löpande kostnader och inte vara högre än nödvändigt för att 
upprätthålla föreningens långsiktiga fortlevnad. Resultatet, även kallat vinst om 
positivt, är föreningens intäkter minus kostnader och en bostadsrättsförening bör 
således, till skillnad från exempelvis ett aktiebolag inte vara vinstdrivande, dvs. att 
ha som mål att få ett visst överskott i resultatet (SBC, u.å.; Bostadsrätterna, 2019). 
Aktuella BRF Storstugan förklarar detta i sina stadgar som: ”Bostadsrättsföreningen 
har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för 
permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning 
och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.” (BRF Storstugan, 2018). 
 
3.1.2 Kommuners tillväxtorientering 
I Täby kommuns översiktsplan från 2010 nämns följande. ”I en studie som gjorts 
kring befolknings- och tillväxtfrågor har konstaterats att det befintliga 
bostadsbeståndet måste förtätas för att tillväxtmålet ska nås.” (Täby kommun, 
2010a, 40). Täby beskriver att de har ett tillväxtmål på att bli mellan 80 000 – 100 
000 invånare fram till 2030 (idag drygt 70 000), samt att ”en växande befolkning är 
en förutsättning för att upprätthålla offentlig service och investeringar i 
kommunen.” (Täby kommun, 2018a, 47). Kommunens målsättning mot tillväxt av 
antalet invånare beskrivs alltså bl.a. vara till för att kunna fortsätta attrahera 
investeringar samt att förtätning beskrivs som ett medel för att nå målet om 
invånartillväxt (Täby kommun, 2018a; Täby kommun, 2018b). Tillväxtorientering 
inom samhället i stort är också något som Ulf Wiberg nämner i sin text A Competative 
and Local Regional Milieu for Firms and People som följande (Wiberg, 2013, 27). 
 

Following the entrance of Sweden into the EU, regional policy has strongly been reoriented 
from focusing on redistributive measures to pursuing the promotion of economic growth, 
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with the key players being authorities at the regional level. [Regional growth 
programmes] focus on the prevention of structural problems and fostering of 
competitiveness. 
 

Wiberg beskriver att det svenska samhället via förändringar i regioners policys har 
strukturellt omformats till att vara mer tillväxtorienterat och som därtill via regionala 
utvecklingsprogram syftar till att framhäva ekonomisk tillväxt via mellanregional 
konkurrens. En beskrivning av en situation som utmålar Sveriges regioner som mer 
konkurrensutsatta än tidigare, vilket i sin tur påverkar vardera regions delområden, 
kommunerna (Wiberg, 2013).  

 
3.1.3 Problem med tillväxtorientering i samhället 
Utifrån tillväxtorientering kritiserar Wendy Brown hur ett brett fokus på tillväxt kan 
utarma viktiga värden och värderingar i samhället, i sin bok Undoing the demos via 
neoliberalismen (Brown, 2015, 10). 

[…] neoliberalism transmogrifies every human domain and endeavor, along with 
humans themselves, according to a specific image of the economic. All conduct is 
economic conduct; all spheres of existence are framed and measured by economic terms 
and metrics, even when those spheres are not directly monetized. 

Brown förklarar neoliberalism som ett sätt att betrakta och värdera exempelvis 
dagsaktuella policy-frågor utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fria 
marknadsförhållanden, något som är mätbart och värderas i kapitalstrukturer och 
ställs emot andra individers och organisationers motsvarande sådana, för att på en 
lokal eller global marknad slutligen kunna handlas och utbytas till högstbjudande. 
Med andra ord beskriver Brown en successiv urholkning och övergång av de politiska 
och demokratiska maktstrukturerna (och av dess institutioner) i samhället, till 
förmån för privata kapitalstarka aktörer och till att därför bli mer fokuserade mot 
ekonomisk tillväxt. Ett neoliberalt samhällsexempel som Brown tar upp är beslutet 
kring huruvida en ung person ska välja mellan att studera vidare eller börja arbeta 
direkt. Beslutet kan avvägas i hur stor studieskuld denne kan tänkas samla på sig och 
hur lång tid skulden tar att betala av med den lön som yrket, studierna slutligen leder 
till, förväntas generera. Alltså ett kapitalmått uppmätt i tid, risk och förväntad 
avkastning vilket kan jämföras med ekonomiska tillväxtmål. Ett exempel som dock 
kanske mer påtagligt i USA än i Sverige pga. den annorlunda studielånspolitiken 
(Brown, 2015). 

 
För Sverige kan neoliberalismen uppenbaras när den möter en välfärds-orienterad 
politik och istället fokuserar om denna mot just tillväxtorientering. Detta yttrades i 
översiktsplaneringen beskriven ovan där tillväxt förklarades vara målet och 
förtätning ett av de medel att tillgripa för att nå dit. Och mot bakgrund av 
konkurrensen mellan kommuner som följd av den mellanregionala konkurrensen 
Wiberg framlade, tvingas kommuner att framhäva sin framtida utveckling och 
potential för att locka ”värdefulla” individer, organisationer, investeringar och 
företag, för att slutligen kunna säkerställa sin fortsatta tillväxt (Täby kommun, 2018a; 
Brown, 2015; Wiberg, 2013). 
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I boken Rent Spel framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ihop med 
Arena för Tillväxt beskrivs hållbar tillväxt som följer (SKL, Arena för tillväxt, 2007, 26). 
 

[…] såväl utveckla ekonomin i global konkurrens som att främja hållbar utveckling. Det 
betyder att utveckling inte får ske till priset av ett delat och ojämlikt samhälle eller en 
förstörd miljö, de sociala systemen får inte underminera ekonomin och att miljöpolitiken 
måste vara kostnadseffektiv. 

 
När denna obalans kring tillväxt råder kan enligt Brown oönskvärda effekter uppstå 
till följd av exempelvis privatisering eller ”outsourcing” av tidigare statligt skötta 
tjänster som fängelser, skolor, fastighetsförvaltning mm. En obalans som 
framkommer när i grunden humanistiskt orienterade institutioner utelämnas till de 
fria marknadsförhållandena därmed per automatik tvingas mot en tillväxtorientering. 
Brown beskriver att neoliberalismen ger upphov till fyra oönskvärda effekter enligt 
följande (Brown, 2015; Täby Kommun 2010). 

 
1. Ökad ojämlikhet som skapas då det blir lättare att öka sitt kapital när man 

har mer kapital, dvs. de rikare blir rikare snabbare än de mindre rika. 
2. Avreglering och kommersialisering. Att marknadsutsätta eller privatisera 

vissa samhällsområden som inte är lämpliga för det, exempelvis 
välfärdsområden som tex. utbildning, naturområden, infrastruktur. 

3. Staten och kapitalet. Statens ständigt ökande beroende av kapitalet som 
styrmedel att ta till i politiska frågor, snarare än ideologi. 

4. Instabiliteten av ekonomin som den fria marknaden medför via exempelvis 
ekonomiska bubblor som riskerar att brista. 

 
Även Raquel Rolnik diskuterar att neoliberalismen har medfört att stater har spelat en 
utmärkande roll i skapandet och förespråkandet av en miljö till för att attrahera 
investeringar utifrån.  Ett exempel är frambringandet av en liberalisering av 
bolånemarknaden vilken EU beskrivs ha bidragit till via avskaffande av bl.a. räntetaket 
på lån och vissa restriktioner som fanns mot att äntra bolånemarknaden. ”Market-
based housing finance became an increasingly important activity in the financial sector 
and contributed to a global bubble in real estate prices.” (Rolnik, 2013, 1062).  

 
Rolnik förklarar vidare gällande finanskrisen på fastighetsmarknaden att sålänge som 
huspriser fortsatte att stiga så fortsatte förväntan att prisökningen skulle vara större 
än skillnaden mellan kostnader för att äga ett hus och inkomsterna, vilket höll alla 
nöjda. Och det var först när huspriserna slutade stiga som problemen hopade sig 
(Rolnik, 2013, 1062). Problemen uppstod som resultat av att man hade gjort boende 
för vanliga människor till en handelsvara, som i vissa fall var spekulativ. Rolnik förklarar 
det som följande (Rolnik, 2013, 1059, 1063). 

 
The commodification of housing, as well as the increased use of housing as an investment 
asset integrated in a globalized financial market, has profoundly affected the enjoyment 
of the right to adequate housing across the world. The belief that markets could regulate 
the allocation of housing as the most rational means of resource distribution […] has led 
public policymaking towards the abandonment of the conceptual meaning of housing as 
a social good. […] the creation of new opportunities for speculative investments in central-
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city real estate markets […] intended to attract corporations have greatly affected housing 
affordability in cities.” 

 
Otillgängliggjorda bostäder för många unga är ett exempel Rolnik menar på är 
del av neoliberalismens oönskvärda effekter (Rolnik, 2013). 

 
3.1.4 Teorisammanfattning 
Bostadsrättsföreningens roll i samhället förklaras alltså i grunden avsedd att vara 
kooperativ och till stöd för sina medlemmar via upplåtelse av bostad. Kommunens 
roll i samhället är mer tillväxtorienterad med därtill potentiellt ökande risker för 
oönskvärda samhällseffekter, men det ska också nämnas att kommuner samtidigt är 
till stöd för sina ”medlemmar” (invånare). Förtätningsprojektet ’Storstugan 2.0’ 
kommer att undersökas dels mot bakgrund av nämnd teori och huruvida projektet 
kan kopplas mot någon typ av tillväxtorientering i Täby kommun.  

 
 

3.2 Projektundersökning 
Vad som undersöks är förstadiet till planprocessen av ett planerat bostadsprojekt som 
pågick mellan 2012 – 2018 inom en bostadsrättsförening på privatägd mark. Under 
processen framlades en handfull olika förslag på hur byggnationen skulle kunnat 
utformas och dessa diskuterades främst inom men också utanför föreningen. För att 
undersöka projektet beskrivs först bostadsrättsföreningens bakgrund, ekonomi och 
fysiska skick, för att sedan närmare undersöka processen som pågick kring projektet. 

 
3.2.1 Bostadsrättsföreningen Storstugan 
Den aktuella bostadsrättsföreningen Storstugan äger utöver fastigheterna 
Marknaden 7–17 på vilka det halvcirkelformade höghuskomplexet som bildar 
bostadshuset står och Marknaden 18 vilket är det gemensamma grönområdet i 
mitten som huskropparna omger, även fastigheten Tibble 9:1 (rödmarkerad i figur 3) 
kallad ”parkeringen” (Täby kommun, 2019a). Föreningen ligger granne med Täby 

Figur 2. Fastigheten Tibble 9:1, 
Täbykartan (Täby kommun, 2019). 

Figur 1. BRF Storstugan, Förslag till 
stadsplan för Täby Storcentrum. 
(Täby kommun, 1962b). 



12 (69) 
 

Centrum och består av 4 olika lägenhetstyper per våningsplan, fördelade över 11 
trapphus och 16 våningar bestående av totalt 704 lägenheter. Den demografiska 
fördelningen hos de boende i föreningen per den 27 mars 2019 utgörs till ungefär 
hälften av pensionärer vilket kan ses av fördelningen i diagram 1, dock med 
reservation för att individer under 16 år exkluderats från urvalsmängden pga. 
ofullständiga data. Den intervjuade f.d. styrelseordföranden styrker dock 
åldersfördelningen (Täby kommun, 1962a; Bostadsrätterna, 2019).5 
 

 

Föreningen registrerades 1966 och husbygget pågick mellan 1967–1971 som resultat 
av Förslag till Stadsplan för Täby Storcentrum framlagd 1962 (Allabrf, 2019a). 
Inledningsvis planerades huset till 25 våningar, (se figur 4) men begränsades 1963 i 
stadsplanen (en typ av detaljplaneläggning som gällde fram till PBL infördes 1987) 
till högst 17 våningar bl.a. pga. kostnader (Boverket, 2014a; Täby kommun, 2018c). 
Storstugans parkeringsområde (Tg-området i figur 2) avsåg endast parkering och 
garage ”på det sätt byggnadsnämnden prövar lämpligt” enligt 1962 års 
planbestämmelser (Täby kommun, 1962a). 

                                                        
5 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 26. 

Pensionärer 
(65-98)

50%
Mitt i livet 

(35-65)
28%

Unga (16-
35)
22%

Demografisk fördelning BRF Storstugan Täby
Källa: Ratsit, 27 mars 2019 

Diagram 1 



13 (69) 
 

 
 
3.2.2 Ekonomi 
Föreningens ekonomi beskrevs av samtliga intervjuade föreningsmedlemmar som 
”stabil”, ”väl skött” respektive ”oerhört bra”.6 7 8 Ett sätt att bedöma en 
bostadsrättsförenings ekonomi är via dess belåning, vilket utgörs av föreningens 
skulder per kvadratmeter totalyta. Belåningen indikerar hur hög andel av 
föreningens yta som är belånad vilket påverkar känsligheten för räntejusteringar och 
därav räntekostnader om lånens räntor skulle förändras (HSB, u.å.). BRF Storstugans 
totalyta (lägenhetsyta + lokalyta men exklusive markyta) uppgår till 57 373 m2 och 
föreningens skulder uppgick år 2017 till ca 187,5 milj. kr (BRF Storstugan, 2017a). 
BRF Storstugans belåning samma år uppgick således till 3 267 kr per m2, vilket kan 
jämföras med Finansinspektionens rapport om den svenska bolånemarknaden från 
4 april 2018, vilken uppgav rikets bostadsrättsföreningars genomsnittsskuld till 5 700 
kr per m2 och samtidigt angavs ett riktmärke för en förenings skuld till att den bör 
understiga 9 000 – 10 000 kr per m2 (Finansinspektionen, 2018). Riksbanken uppgav 
att 2015 hade nybildade bostadsrättsföreningar ca 10 000 kr i belåning och Allabrf 
beskrev en belåning på under 3 500 kr som låg, 3 500 – 6 500 som medel och över 
6 500 kr som hög. De har även gett BRF Storstugan betyget A i en femgradig skala 
(A++, A+, A, B, C) som utgår från en övergripande analys av ekonomin, men utan 
hänsyn till fastigheternas skick (Allabrf, 2019b, c). När förtätningsprojektet startades 
upp år 2012 uppgick föreningens skulder ca 132 milj. kr och belåningen således till 2 
302 kr per m2 (BRF Storstugan, 2012a). 
 

                                                        
6 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 21. 
7 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 28. 
8 Personlig kommunikation. Intervju med den projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, 
fråga 35. 

Figur 3. (Bengtzon, Gerne, Expressen, 1962, refererad i Hållinder, 2016) 
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3.2.3 Föreningens fysiska skick 
Vad beträffar just föreningens fysiska skick har en rad förbättringsåtgärder 
genomförts med jämna mellanrum, vilka sammanfattas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av föreningens förbättringsåtgärder (Hållinder, 2016). 

1998 – 2000 Parkering byggdes om, fler p-platser. 
2000 – 2002 Balkonger renoverades. 
2002 – 2004 Plattvärmeväxlare och pumpar för värme och vatten byttes ut. 
2004 Bredbandsfiber installerades. 
2003 – 2007 Stambyte och badrumsrenoveringar. 
2005 Nya sopsorteringskaruseller för sopnedkast. 
2006 Elektroniskt låssytem och nya porttelefoner installerades. 
2009 – 2011 Ventilationssystemet byggdes om. 
2010 Bastulokal med bubbelpool öppnades. 
2011 Föreningen tog över tekniska förvaltningen via sitt helägda dotterbolag. 
2011 Föreningen bildade SVAF ihop med tre grannföreningar för att köpa värme till 

låg kostnad (Haaker, 2017; Storstugan, 2014). 
2011–2014 Bastulokalen byggdes om till tre övernattningsrum för gäster. 
2012 Innergården närmast fasaderna rustas upp med nya gräsmattor. 
1972–2012 Smalfilmsklubb med anordnat mörkerrum drevs. 
2013 Föreningen tog över ekonomiska förvaltningen via sitt helägda dotterbolag. 
2015 – 2016 Föreningens hissar och fönster byttes ut. 
2016 Föreningens kabeltv-system byttes ut. 

 
Föreningen skriver vidare i sin årsredovisning 2016 att ”Visionen är att vara det 
attraktivaste boendet i norra Stor-Stockholm – för alla åldersgrupper.” (BRF 
Storstugan, 2016a). Parkeringssystemet för medlemmarna går ut på att en 
parkeringsplats ingår i månadsavgiften för resp. lägenhet och parkeringen består 
idag av ett övre plan (fastigheten Tibble 9:1) samt ett nedre plan närmast befintliga 
fastigheten (Hållinder, 2016).  

 
3.2.4 Projektförslaget 
BRF Storstugan drev under åren 2012 - 2018 förtätningsprojektet som senare kom 
att kallas ’Storstugan 2.0’. Projektet innefattade bl.a. fastigheten Täby Tibble 9:1 som 
användes och i skrivande stund fortfarande används som parkeringsområde, men 
som istället föreslogs bebyggas med bostäder via ett antal olika förslag. Ett av 
förslagen utgjorde fem låghuskvarter om 4 - 7 våningar samt ett höghus med över 
100 våningar där samtliga lägenheter skulle bli bostadsrätter. Parkering till befintliga 
föreningens och de nya bostadslägenheterna skulle fortsatt tillgodoses genom 
byggnation av varmgarage under fastighetens mark. Även en vånings påbyggnation 
till totalt 17 våningar (och ca 33 extra lägenheter) ovanpå BRF Storstugans befintliga 
16 våningars flerbostadshus ingick under en tid i projektet. Nedan kommer dock 
redogöras för utvalda händelser ur processens tidslinje (BRF Storstugan, 2016b).  

 
3.2.5 Tidslinje och process 

 Ansökan om planbesked 
I en intervju med den s.k. f.d. styrelseordföranden som också var drivande i 
projektet, berättades att idén om att förtäta parkeringen uppkom runt 2010 via 
diskussion med sonen till den tidigare planarkitekten för Stadsplan för Täby 
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Storcentrum antagen 1962. Idén togs upp med dåvarande styrelsen och projektet 
startades formellt upp på en extrastämma den 4 december 2012 där BRF 
Storstugans styrelse, via omröstning gavs uppdraget att formellt ansöka om ny 
detaljplan för parkeringsområdet på fastigheten Tibble 9:1 hos Täby kommun. På 
extrastämman beslutades att uppdraget rörde sig om ca 600 bostäder motsvarade 
av 48 000 m2 lägenhetsyta på den övre delen av parkeringen. Styrelsen skickade in 
ansökan till kommunen i maj 2013 och en handläggare på kommunen beskrev 
senare i en intervju, förslagen som ”väldigt enkla skisser”. De tre förslagen var alla 
utformade kring önskan om ca 600 lägenheter men hade utökats till 52 000 m2 

samt 5 000 – 10 000 m2 lokalyta för ändamål som hemtjänst, kontor, 
föreningslokaler, läkarmottagning och gym (BRF Storstugan, 2018a). Ett av 
förslagen här kallat förslag 1, var framtaget av en arkitektbyrå (se figur 5) och 
illustrerar dels påbyggnation på föreningens befintliga byggnad med 33 nya 
etagelägenheter (gula) samt två höghus á 60 våningar (röda), med en tillbyggnad 
vid respektive bas utgjorda av servicelokaler i 3 våningar (röda).  

Ett andra förslag i ansökan framtaget av en annan arkitektbyrå illustrerar en mer, 

av kommunen beskriven som ”traditionell, halvhög bebyggelse” (se figur 6 och 7). 
Det tredje förslaget (se figur 8) saknar information om upphovsrättshavare, men 
det illustrerar ett antal punkthus i likhet med området Näsbydal, förklarade den 

Figur 5. Förslag 1, BRF Storstugan 
refererad i Täby kommun, 2013. 

Figur 6. Förslag 2, BRF Storstugan refererad i 
Täby kommun, 2013. 

Figur 7. Förslag 2, BRF Storstugan refererad i Täby kommun, 
2013. 
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f.d. styrelseordföranden och skissen visade också på ett underjordiskt garage 
under bebyggelsen. 9 10 Föreningen skrev också i ansökan till kommunen att de 
gärna ser att planen kan medge en kombination av de tre förslagen (Täby kommun, 
2015; BRF Storstugan, 2012b; BRF Storstugan, 2013a).  

 

 Positivt planbesked 
Knappt två år efter inskickad ansökan om planbesked, i mars 2015 beslutade 
kommunen att bifalla ansökan, för att vid ett senare tillfälle kunna uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att ta fram ny detaljplan med syfte att ändra 1962 års 
stadsplans markanvändning från parkeringsändamål till bostadsändamål. Att det 
tog nästan två år för kommunen att lämna planbesked, medan det samtidigt finns 
en lagbestämmelse som säger att planbesked ska lämnas inom fyra månader, kan 
enligt den f.d. styrelseordföranden ha berott på att den dåvarande stadsarkitekten 
och kommunpolitikerna var oense om utvecklingsstrategin för parkeringsområdet. 
Stadsarkitekten påstås ha förespråkat en mer ”normal” bebyggelse medan 
kommunpolitikerna förespråkade en högre bebyggelse och den f.d. 
styrelseordföranden uppfattade också att styrningen för utformningen av 
byggnation skedde till störst del av kommunpolitikerna och inte av tjänstemännen 
vilka vanligtvis annars tar fram planförslag som kommunpolitikerna godkänner 
(Boverket, 2014b). 11 I det positiva planbeskedet bedömdes att arbetet med den 
nya detaljplanen skulle kunna påbörjas 2017 och vara klart 2019 förutsatt att ett 
stämmobeslut inom BRF Storstugan, vilket behövde visa på minst 2/3 majoritet till 
stöd för förslaget enl. Bostadsrättslagen kap. 9 §16 p.3, skulle fattas (Täby kommun, 
2015; SFS 1991:614; BRF Storstugan, 2018; Bostadsrätterna, 2015). 

 

                                                        
9 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 3, 4, 5. 
10 Personlig kommunikation. Intervju med handläggare på kommunen, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 7.4, 
fråga 1. 
11 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 5. 

Figur 4. Förslag 3, BRF Storstugan refererad i Täby 
kommun, 2013. 
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 Planbeskedsutredningen och kommunens förtätningsstrategi 
I planbeskedsutredningen vilken utgjorde en del av kommunens positiva 
planbesked som föreningen erhöll i mars 2015, kommenterade kommunen BRF 
Storstugans ansökan om att få bebygga parkeringsområdet, med att det är i linje 
med Täby Kommuns översiktsplan 2010–2030, eftersom området där är redovisat 
som huvudsakligen bostadsändamål (Täby kommun, 2015). Vidare styrkte 
kommunen bostadsbebyggelse där pga. parkeringens låga utnyttjandegrad samt 
att parkeringstalet är högre än vad som i framtiden kan anses lämpligt med tanke 
på det centrala läget och närheten till kollektivtrafik. Det aktuella parkeringstalet 
utgör 15 parkeringsplatser/1000 m2 BTA i jämförelse med riktlinjer från 
Parkeringsstrategi 2013 som rekommenderar 7 parkeringsplatser/1000 m2 BTA för 
bostäder (Täby kommun, 2013). Vidare i planbeskedsutredningen poängterade 
kommunen en lägsta gräns på minst 200 lägenheter vid nybyggnation på 
parkeringen, men att föreningens önskade uppskattning på 600 lägenheter 
tillsammans med 5 000 – 10 000 m2 lokalyta var för hög och stred mot 
eftersträvande värden i stadsbygden och att fortsatta studier under planarbetet 
måste genomföras för att ta fram lämplig exploateringsgrad. Kommunen skrev 
också att ”Skala, karaktär och rumslighet behöver studeras noggrant och vara 
vägledande för att öka stadsbygdens värde framför ett mekaniskt beslut om 
antalet lägenheter.” (Täby kommun, 2015). Kommunen kommenterade även 
ansökan om planbesked med följande (Täby kommun, 2015, 7). 

 
Idag möter den storskaliga Storstugan intilliggande villabebyggelse på ett ganska brutalt 
sätt. Det saknas mellanskala i landskapet. […] Ny bebyggelse kommer att utgöra ett skikt 
mellan den storskaliga Storstugan och intilliggande låga villabebyggelse [och] kan, om 
utformad med omsorg bidra till att åtgärda vissa av de brister i stadsmässighet och 
utemiljö som miljonprogrammets planering och arkitektur gett upphov till. Den nya 
bebyggelsens placering och utformning påverkar möjligheten att skapa stadsmässiga 
gaturum och attraktiva boendemiljöer. En planläggning av Storstugans parkering behöver 
vara tydligt kopplad till översiktsplanens ställningstagande om att bygga stadsmässigt 
och de strategier som anges för hur detta ska ske. 

 
Kommunen nämnde begreppet stadsmässighet i planbeskedsutredningen i 
samband med formuleringen ”Tät bebyggelse, variation i höjd och rumsbildningar. 
Goda ljusförhållanden bör prioriteras.” (Täby kommun, 2015). I Översiktsplanen 
från 2010 beskrevs också begreppet stadsmässighet i sammanhang som 
”Kommunens strävan mot en stadsmässighet innebär att bebyggelsen ska bestå av 
en blandning av olika funktioner.” och ”[…] en tätare stadsmässig struktur är också 
en viktig del för att nå befolkningsmålet.” (Täby kommun, 2010b, 16, 14). 
Stadsmässighet definieras dock inte tydligt. Vid förfrågan kring planbeskedets 
formulering om att den nya bebyggelsen på parkeringen borde utgöra en 
”mellanskala” så svarade den f.d. styrelseordföranden i föreningen att 
formuleringen härstammar ifrån den dåvarande stadsarkitekten på kommunen, 
som samtidigt uppgavs vara oense om riktningen för projektets byggnation med 
de styrande politikerna och att formuleringen i planbeskedsutredningen därför 
”inte var vägd på guldvåg” eller särskilt välgrundad.12 Täby kommuns 

                                                        
12 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 7. 
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Arkitekturprogram beskrev också förhållandet mellan högre och lägre bebyggelse 
mer allmänt, som följande (Edfält, 2019, 18). 
 

I delar av stadskärnan finns en skillnad i karaktär och skala mellan storskalig bebyggelse 
och omgivande lägre områden. Högre flerbostadshus möter villakvarter utan någon 
egentlig mellanskala. När stadskärnan utvecklas kan en mellanskala tillföras med lägre 
byggnader som skapar en mjuk övergång mellan den villabebyggelsen och högre kvarter. 
 

Handläggaren på kommunen kommenterade också i en intervju, att det förslag 
som i ansökan utgjorde den högre bebyggelsen var orealistiskt med avseende på 
att kommunen endast hade gett positivt planbesked vilket innebar att kommunen 
var beredd att planlägga för ett visst ändamål, men med en betydligt lägre 
exploateringsgrad än vad föreningen ansökte om. Planbeskedet anger vad man har 
att förhålla sig till och allt utöver vad det är bara spekulation, menar handläggaren. 
Täby kommun skriver även i Fördjupning av översiktsplan för Täby Stadskärna 2050 
(vilken väntas antas hösten 2019) att ”Gustav Bergs väg kan på sikt förlängas till 
Åkerbyvägen för att möjliggöra kompletterande bebyggelse i området [vilket] är 
beroende av att intresse finns från de privata markägarna längs Gustav Bergs väg 
att utveckla sin mark.” (se figur 10).  Kommunen illustrerar där samtidigt en 
principskiss över hur framtida kvartersstruktur kan tänkas utformas (se figur 9), 
vilken visar bl.a. fastigheten Tibble 9:1 (parkeringen) bebyggd med 
kvartersstruktur.  Något som överensstämmer med BRF Storstugans idé om att få 
uppföra bostadsbebyggelse på platsen. Handläggaren på kommunen förklarar 
vidare att de under arbetet med att ta fram den Fördjupade översiktsplanen för 
Täby Stadskärna 2050 bjöd in flera stora bostadsrättsföreningar som ligger 
centralt. Dessa uppvisade intresse för möjligheten att förtäta omkring sig samt de 
hade redan tidigare informerats om kommunens avsikt utifrån förtätningsstrategin 
(Täby kommun, 2018a). Strategin beskrivs vidare av handläggaren på kommunen 
som ”att läka samman stadskärnan och förtäta i kollektivtrafiknära lägen för att 
uppnå stadskvalitéer via nya, attraktiva bostäder” samt att kommunen hellre 
förtätar hårdgjorda ytor än grönytor.13 

                                                        
13 Personlig kommunikation. Intervju med handläggaren på kommunen, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 
7.4, fråga 8. 

Figur 5. Ev. planerad förlängning av Gustav bergs 
väg. (Täby kommun, 2018a). 

Figur 6. Principskiss över framtida 
kvartersstruktur. (Täby kommun, 2018a). 



19 (69) 
 

 
 Nytt projektförslag kallat ’Storstugan 2.0’ 

Trots kommunens planbeskedsutrednings beskrivning av vikten att hålla nere 
storskaligheten av byggnationen på parkeringen så diskuterade BRF Storstugans 
styrelse vidare projektplanerna kring höghusbebyggelsen. Den f.d. 
styrelseordföranden berättade att de efter det positiva planbeskedet 2015 insåg 
att ”för att genomföra en lyckad detaljplaneläggning behövdes en riktigt vass 
arkitekt”, men de ville samtidigt undvika att lägga ner för mycket pengar för tidigt 
i processen. Styrelsen hade fått rekommendation av Swedbank att höra av sig till 
SSM. SSM hörde senare av sig till BRF Storstugan och förklarade sitt nära 
samarbete med Wingårdhs och styrelsen började då föra samtal med SSM kring 
projektet. Styrelsen bokade senare in ett möte med kommunen vilka den f.d. 
styrelseordföranden menar ska ha visat stort intresse när de fick höra att Gert 
Wingårdh skulle medverka. Wingårdh presenterade där ett höghusförslag utifrån 
ett av styrelsens tidigare höghusförslag som hade skickats in i ansökan till 
kommunen, vilket illustrerade ett högre hus. Styrelsen tog även fram en värdering 
av byggrätten på parkeringen via Forum Fastighetsvärdering samt fick ett bud på 
parkeringens byggrätt från SSM, vilket den f.d. styrelseordföranden uppgav 
stämde ganska bra med värderingen. Budet på byggrätten från SSM uppgavs vara 
ca 16 000 kr/BTA i låghus och ca 9 800 kr/BTA i höghus, utifrån vilket styrelsen 
kunde räkna ut byggrättens totala värde och få insikt i det belopp som kunde 
realiseras av föreningen och användas på olika sätt.14 
 
Under hösten 2015 var ett höghus på ca 75 våningar aktuellt (Ginner, 2016). Senare 
under november och december 2016 höll styrelsen i s.k. ”trappmöten” inom 
föreningen där det nyare projektförslaget presenterades, vilket då kallades 
’Storstugan 2.0’. Trappmötena beskrevs av den f.d. styrelseordföranden som ”Vi 
höll dem för två trapphus åt gången. Denna utformning hade vi istället för ett 
stormöte […] för att de boende skulle kunna ställa frågor. Som ett seminarium med 
dubbelriktad kommunikation. Det var mycket arbete som lades ner på att ge 
information. ”.15  
 

                                                        
14 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 5. 
15 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 15. 
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I BRF Storstugans interna tidning Storstugenytt, vilken innehåller all möjlig relevant 
information för föreningsmedlemmarna och som delas ut fyra gånger per år, 
presenterades också projektförslaget i utgåvan för vintern 2016. Förslaget (se figur 
11) innefattade bostadsbebyggelse på parkeringen via fem friliggande s.k. 
låghuskvarter om 4 - 7 våningar tillsammans med ett höghus om ca 100 våningar 
vars bas omgavs av en låghusbyggnad. Förslaget angav inte hur många lägenheter 
som då avsågs men att ett visst antal krävdes för att kalkylen skulle bli lönsam, 
samt att samtliga lägenheter planerades bli bostadsrätter. Ny parkering till 
befintliga och nya boende skulle fortsatt tillgodoses via byggnation av varmgarage 
under parkeringsområdets mark, vilket en f.d. valberedningsmedlem i intervju 
uppgav skulle tillgås via gångar ut från det befintliga husets plan -1, under jord.16 

Även en vånings påbyggnation till totalt 17 våningar (motsvande ca 33 extra 
lägenheter), ovanpå BRF Storstugans befintliga 16 våningars flerbostadshus ingick 
då i projektförslaget, men det förklarades att påbyggnationen även kunde 
genomföras som ett fristående projekt. Vidare fanns tillsammans med förslaget av 
projektbeskrivningen kommentarer som ”Kommunens detaljplan har utformats 
och de är positiva till vårt projekt och ger oss möjlighet att bygga om vi vill” och 
”Medlemmar i brf Storstugan har naturligtvis första tjing på en lägenhet i ett 
nybyggt hus, låghus eller höghuset.” (BRF Storstugan, 2016b). 
 
Två olika förslag kring det rättsliga tillvägagångssättet för hur byggnationen på 
parkeringen skulle kunna genomföras presenterades också. Ett alternativ uppgavs 
vara att sälja fastigheten (parkeringen) och låta byggherrar i egen regi uppföra nya 
bostäder för nya bostadsrättsföreningar, skilda från BRF Storstugan. Det andra 
alternativet innebar att behålla fastigheten, låta byggherrar uppföra kvarteren på 
ur parkeringen, avstyckade mindre fastigheter som de arrenderar, för att de nya 
bostadsrättsföreningarna som bildas senare skulle kunna bli en del av BRF 
Storstugan via förvärv. Det senare alternativet innebar att föreningen skulle vara 
med och utforma byggnationen som slutligen tillsammans med BRF Storstugan 

                                                        
16 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 7. 

Figur 8. Projektområdet idag. (Täby 
kommun, 2019) 

Figur 7. Projektförslag ’Storstugan 2.0’ 
2016. (BRF Storstugan, 2016b) 
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skulle bli till en större förening, men samtidigt ta längre tid att erhålla slutlikviden. 
Den kalkyl över de intäkter som BRF Storstugan skulle kunna komma att realisera 
publicerades också i Storstugenytt, där hur ev. uppkommen vinst skulle kunna 
fördelas och användas. Intäkterna uppgavs vara beräknade utifrån offererade 
entreprenörers erbjudanden under 2016 och var som följer i tabell 2 (BRF 
Storstugan, 2016b). 
 

Tabell 2  

Källa: Storstugenytt 131, 2016    
Byggnation: m2 BTA kr/ m2 BTA Intäkt (2016) 
Låghusen 50 500 15 000 757 500 000 kr 
Höghuset 77 000 9 000 693 000 000 kr 
Påbyggnad storstugan 2 900 15 000 43 500 000 kr 
Total intäkt:   1 494 000 000 kr 

 
Totalt uppskattades värdet på byggrätten, dvs. den i detaljplan uttryckta, maximalt 
tillåtna byggnadsvolymen på en fastighet, till ca 1,5 mdr kr vilket föreslogs fördelas 
på följande fyra sätt (BRF Storstugan, 2016b; Vujičic, 2010). 

• Betala av BRF Storstugans banklån (totalt ca 200 miljoner kr) helt och 
hållet, vilket skulle kunna sänka månadsavgiften med ca en tredjedel, 
som annars skulle gått till ränta och amorteringar av lånen.  

• Bygga ett underjordiskt varmgarage med en p-plats för varje lägenhet 
(704 st), vilka också är framtidssäkrade med laddstolpar för elbilar, till en 
kostnad på ca 250 000 kr/st (totalt 176 miljoner kr). 

• Erbjuda medlemmarna avgiftsfritt boende i 10 år (totalt ca 337 miljoner 
kr). 

• Återstående belopp delas ut till vardera föreningsmedlem (Totalt ca 781 
miljoner kr fördelat på 704 lägenheter ger i snitt ca 1,1 miljoner 
kr/medlem före skatt eller ca 776 000 kr/medlem efter skatt).  

 
 Grannsamverkan 

I samband med att projektförslaget ’Storstugan 2.0’ hade presenterats så uppgav 
den s.k. projektmotståndaren att denne träffade flera föreningsmedlemmar på 
föreningens gård och började diskutera projektets innebörd för de boende. Det var 
kring det plötsligt utökade projektförslaget, från den initiala ansökan till 
kommunen om ca 600 bostäder till 1 400, som projektmotståndaren uppgav att de 
tillsammans senare bildade gruppen kallad Grannsamverkan. Gruppens syfte 
uppgavs vara att försöka få styrelsen till att vara transparant och att delge de 
boende saklig information kring projektet, för att de skulle kunna fatta ett vettigt 
beslut kring hur det skulle kunna genomföras och till vilket slutresultat. 
Informationen i de s.k. trappmötena som styrelsen höll i kring slutet av 2016 
uppgav projektmotståndaren bestå av ”envägskommunikation” och utan möjlighet 
till dialog, något som den f.d. styrelseordföranden förklarade som det motsatta.  
Projektmotståndaren beskrev vidare att Grannsamverkan höll i föreläsningar där 
bl.a. en barnpsykiatriker bjöds in för att få insikt i vilka men boende kring en 
byggarbetsplats skulle kunna utsättas för, i brist på information från styrelsen och 
att de vid förfrågan efter information kring projektet bemöttes av kommentarer 
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om ”sekretess”, vilket innebar att insynen i projektets detaljer uppfattades som 
begränsad och kritiken mot styrelsen därmed ökade. Föreningsmedlemmar som 
uppfattade styrelsens delgivning av information som bristfällig lyfte i diskussion 
med varandra egna riskfrågor som tex. utelämnade kostnader för upp-och- 
nedfarsramper i det underjordiska garaget, placering av brandgator, parkering och 
avfallssortering under byggtiden, hur bullerstörningar och luftkvalitén påverkas 
eller hur lång tid projektet skulle ta att genomföra, uppger projektmotståndaren.17 
18 
 

 Riskanalyser 
Styrelsen delgavs kritiken och svarade på den bl.a. genom att kontakta 
konsultfirman ÅF vilken våren 2017 tog fram en riskanalys avseende 
omgivningspåverkan vid sprängning samt en analys avseende hälsokonsekvenser 
från bl.a. buller och luftföroreningar.19 Riskanalys avseende omgivningspåverkan 
vid sprängning sammanfattade riskerna som följer (Pettersson, 2017, 2). 
 

Omgivande mark är av växlande karaktär och de riktgivande fastigheterna står på 
lera. Dessa får betydligt lägre riktvärde än de som är grundlagda på berg eller morän. 
I dagsläget finns inget som talar för att en exploatering av tomten begränsas av 
verksamhet eller anläggningar i direkt närhet till fastigheten. Att omkringliggande 
fastigheter ligger på lera gör dock att sprängningsarbetena får anpassas till de något 
lägre riktvärdena och tar länge tid än om den omkringliggande bebyggelsen legat på 
lera eller morän. 
 

Analysen kring hälsokonsekvenser sammanfattade hälsopåverkan som följer 
(Fernell Modigh, 2017, 1). 
 

För detta projekt medför byggtiden de största påverkans faktorerna på de 
närboendes hälsa. Bland annat kommer troligtvis risk för bullerexponering, 
exponeringar av luftföroreningar risker, tillgänglighet och begränsningar i rekreation 
orsaka små negativa konsekvenser för de boendes hälsa eller påverkan på deras 
boendemiljö som i sin tur skulle kunna vara hälsopåverkande. […] När projektet är 
färdigställt kan det ha skapat mervärden i form av gröna stråk och ytor som är positivt 
ur ett hälsofrämjande perspektiv. 
 

Vidare föreslog utredningen av hälsokonsekvenser åtgärder som att kapsla in 
slagutrustning i en gummidamask för att minska bullernivån vilket uppges ha 
fungerat väl i tidigare projekt, att borrning inte ger lika hög ljudnivå och därför inte 
kräver bullerdämpande åtgärd, att påverkan på boendemiljön med avseende på 
luftföroreningar bedöms som liten men att BRF Storstugan bör göra en översyn av 
placeringen av friskluftsintagen innan byggnation startar, att projektet kan 
medföra barriärer som bedöms som en liten negativ konsekvens i form av mindre 
trivsamma platser för utevistelse (Fernell Modigh, 2017). Även en 
konsekvensanalys kring projektets skattemässiga påverkan kring alternativen för 

                                                        
17 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 15. 
18 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
10. 
19 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 13. 
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hur föreningen kan tänkas fördela vinsten, togs fram av företaget preTAX på 
uppdrag av styrelsen.20 En åtgärd för att undvika beskattning var där att amortera 
av föreningens lån, möjligheten att dela ut pengar till respektive medlem baserat 
på dennes andelstal beskattas med 30 % och garageplatser beskrevs kunna hyras 
ut gratis så länge dessa endast hyrs ut till föreningsmedlemmar vilka stämmer med 
sätten att fördela vinsten som presenterades i samband med projektförslaget av 
’Storstugan 2.0’ (Hild, u.å.). 
 

 Uppdaterad intäktskalkyl 
Under ett informationsmöte den 13 mars 2017 presenterades ett uppdaterat 
förslag för projektet som bl.a. innehöll en ny intäktssammanställning (tabell 3). 
Vidare uppgavs också den totala genomförandetiden enligt SSM till fem år (två år 
för garaget och tre år för låghus och höghus). I den nya intäktskalkylen hade 
påbyggnation av den 17e våningen uteslutits från förslaget och såg ut som följer 
(Karlsson, 2017). 

 
Tabell 3 

Källa: (Karlsson, 2017)    
Byggnation: m2 BTA kr/ m2 BTA Intäkt (2016) 
Låghusen 50 500 16 000 783 700 000 kr 
Höghuset 77 000 10 500 748 200 000 kr 
Total intäkt:   1 567 900 000 kr 

 
Fördelningen av hur intäkterna kunde fördelas presenterades som följer. 
• Avbetalning av upptagna lån i föreningen (180 miljoner kr). 
• Bygga underjordiskt garage med 750 p-platser till en kostnad på 400 000 kr 

(inkl. moms) per p-plats (300 miljoner kr). (Totalt antal p-platser ska vara 1337 
då befintliga, närmast Storstugan blir kvar). 

• Erbjuda avgiftsfritt boende för medlemmarna i 10 år (260 miljoner kr). 
• Utdelning till medlemmarna av återstående belopp (827 miljoner kr fördelat på 

704 lägenhet vilket uppges bli 822 000 kr i genomsnitt per lägenhet, efter 
skatt). 

 

                                                        
20 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 13. 
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 Avsiktsförklaringen 
Under mars 2017 arbetade styrelsen fram en avsiktsförklaring (s.k. Letter of intent) 
tillsammans med bostadsutvecklaren SSM. Avsiktsförklaringen skulle utgöra en 
grund för förhandlingen av villkoren för den del av projektet ’Storstugan 2.0’ som 
rör byggandet av höghuset samt att erbjuda kostnadsfri hjälp till föreningen 
rörande framtagning av detaljplanen (och för eventuella utredningar med Täby 
kommun för att få fram detaljplanen), mot villkor om att föreningen inte skulle 
förhandla med andra potentiella samarbetspartners fram till ett avtalat datum om 
30 september 2018. Avsiktsförklaringen planerades att undertecknas i samband 
med en extrastämma den 9 maj 2017 och syftade även till att utgöra underlag för 
Storstugans stämmobeslut om vilket av de två tillvägagångssätten (alternativen 
nedan) man ville gå vidare med samt att ge styrelsen behörighet att 
fortsättningsvis sluta bindande avtal med SSM (Wittbom, 2017; BRF Storstugan, 
2017b).21 Förslaget beskrevs senare i en kallelse till en extrastämma i mars 2018, 
att det handlade om ett höghus med 104 våningar och 6 låghuskvarter med totalt 
81 700 m2 bostadsyta, se figur 13 (BRF Storstugan, 2018).  I Avsiktsförklaringen 
beskrevs höghuset utgöra ca 100 000 m2. Vidare beskrevs i avsiktsförklaringen bl.a. 

att SSM hade gett i uppdrag till Wingårdhs arkitekter att ta fram en illustration av 
hur höghuset kan tänkas se ut (där beskriven vara över 300 m), samt att SSM skulle 
ansvara för byggnationen av höghuset, men utan bundenhet till denna specifika 
höjd. Även flera låghus planerades invid höghuset och ett av dessa kvarter skulle 
SSM ansvara för främst pga. att de kommer behöva nyttja intilliggande 
(upplags)ytor kring höghuset för att det snabbt och effektivt skulle kunnat 
uppföras. Vilket av de planerade intilliggande kvarteren som avsågs skrevs dock 
inte ut, men det nämndes att andra byggherrar skulle kunna anlitas för att uppföra 
övriga kvarter, då denna avsiktsförklaring rörde främst höghuset. Vidare nämns att 

                                                        
21 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 11. 

Figur 9. Illustration av höghus och låghus. (BRF 
Storstugan, 2018) 
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det är ”En prioriterad fråga […] att genomförandet av Projektet sker snabbt och 
med begränsad störning för de boende i Storstugan.”. Genomförandetiden för 
både låghusen och höghuset uppskattades till fem år från beslutande av detaljplan. 
Gällande parkeringsgaraget skrevs att det skulle uppföras i ”två eller tre plan” och 
omfatta 750 p-platser med en fast kostnad på 300 000 kr (ex. moms) per p-plats. 
BRF Storstugan uppgavs erhålla halva betalningen för byggrätten för 
höghusfastigheten en månad efter lagakraftvunnen detaljplan ihop med 
fastighetsbildning och resterande hälft ett år senare (BRF Storstugan, SSM, 2017).  

 
 Alternativ 1 - Försäljning av marken 

Vidare beskrevs i avsiktsförklaringen två olika alternativ för hur genomförandet av 
höghus-bygget skulle gå till. I alternativ 1 så överlåts/säljs föreningens fastighet till 
SSM via ett ”Fastighetsöverlåtelseavtal” (även kallat ”Aktieöverlåtelseavtal”), 
under villkor om antagen detaljplan, fastighetsbildning samt att fastighetens 
exploateringstal minst uppgår till 3, efter vilken höghuset uppförs av SSM. 
Överlåtelsens köpeskilling uppgavs samtidigt vara beroende av hur många kvm s.k. 
”ljus BTA” (bostadsutrymme ex. teknikutrymmen) byggrätt för bostad samt för 
kommersiella lokaler, som den villkorade detaljplanen skulle medge på 
höghusfastigheten (Stockholm Stad, 2017). Den beräknade köpeskillingen för 
höghusfastigheten uppskattades, baserat på ett 250 m högt hus, 77 000 kvm ljus 
BTA bostäder 10 500 kr styck, 7 000 kvm ljus BTA lokaler 4 000 kr styck, till 
836 500 000 SEK. När höghuset sedan skulle vara uppfört säljes lägenheterna på 
bostadsmarknaden av SSM (BRF Storstugan, SSM, 2017).  

 
 Alternativ 2 - Behålla marken 

I alternativ 2 var avsikten istället att SSM skulle bilda en ekonomisk förening vilken 
sedan skulle arrendera marken av BRF Storstugan för att kunna uppföra höghuset. 
Vid husets färdigställande skulle den ekonomiska föreningen förvärvas genom ett 
andelsöverlåtelseavtal och bli, via fusion del av BRF Storstugan för att utöka 
föreningens storlek. Arrendet av marken skulle upphöra i samband med 
överlåtandet av den ekonomiska föreningen till BRF Storstugan. Finansieringen av 
höghusbygget skulle ske genom att BRF Storstugan pantsatte höghusfastigheten 
som säkerhet för lånen den ekonomiska föreningen behövde ta ut för att 
genomföra bygget. Även själva höghuset uppgavs skulle pantsättas allteftersom 
det byggs. Det skulle också vara den ekonomiska föreningen (under tiden ägd av 
SSM) som ansvarade för byggnationen, alla dess kostnader samt samarbetet med 
Täby Kommun för att få fram detaljplan och bygglov för att höghuset ska kunna 
genomföras. Då BRF Storstugan fortsatt skulle vara ägare av marken var detta 
alternativ en möjlighet för föreningen att utforma den planerade bebyggelsen 
enligt sina önskemål och behov. Byggnationen av höghuset skulle kunna inledas 
först efter antagen detaljplan, bygglov, ev. prövade av överklaganden samt då den 
ekonomiska föreningen tecknat förhandsavtal med bostadsköpare motsvarande 
minst hälften av boytan, uppgavs det i avsiktsförklaringen. Köpeskillingen som BRF 
Storstugan skulle få betala till SSM för den ekonomiska föreningens samtliga 
andelar förklarades som Byggnadsvärdet av höghuset (summan av all ersättning 
bostadsrättsköparna betalar plus värdet av lokaler) minus Det Bokförda värdet 
(kostnad att uppföra höghuset) minus Byggrättsvärdet (10 500 kr/BTA bostad samt 
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lokaler 4 000 kr/BTA lokal) plus Den ekonomiska föreningens egna kapital (BRF 
Storstugan, SSM, 2017; Wittbom, 2017).22 

 
 Utlåtande kring Avsiktsförklaringen Wittbom Advokatbyrå 

Därefter, den 1 maj 2017 kom ett utlåtande om de risker som avsiktsförklaringen 
kunde innebära, framtaget av en advokatbyrå. Bland annat förklarades i utlåtandet 
att när avsiktsförklaringen har undertecknats så är garagebygget därmed 
uppdragsgivet till SSM, men vilket av de två exploateringsalternativen för övrig 
byggnation som ska genomföras, måste väljas via stämmobeslut. Alternativ 2 som 
kallades Andelsöverlåtelsen beskrevs handla om nybyggnation på föreningens 
mark vilket utgjorde en s.k. väsentlig förändring av bostadsrättsföreningen, till 
skillnad från Alternativ 1 då föreningen inte äger marken som bebyggs. Därför 
måste, enligt bostadsrättslagen kap. 9 §15 samt föreningsstadga §19, ett 
stämmobeslut fattas med enkel majoritet (BRF Storstugan, 2018). Men vidare, 
eftersom marken i Alternativ 2 behålls av föreningen samt att det genomförande 
som åsyftades var en s.k. utvidgning föreningens verksamhet, vilket berörs i BrL 
kap 9 §16 p.3, bör därför beslut om ingående av andelsöverlåtelseavtalet fattas 
med två tredjedelars majoritet av de röstande (SFS 1991:614). Det nämns också 
vara större risk att välja Alternativ 2 (Andelsöverlåtelseavtalet) framför Alternativ 
1 (Fastighetsöverlåtelseavtalet) pga. de komplexa juridiska och finansiella 
sammanhangen som pantsättningarna kan tänkas utgöra (Wittbom, 2017). 

 
 Beslut kring Avsiktsförklaringen - Extrastämman 9 maj 2017 

Den f.d. styrelseordföranden förklarar i intervjun att extrastämman som var 
planerad till 9 maj 2017 hölls för att kunna besluta kring avsiktsförklaringens 
påskrift för att kunna gå vidare med projektet. Dock förklarar den f.d. 
valberedningsmedlemmen och den f.d. styrelseordföranden att 
Grannsamverkans-gruppen inför stämman dels hade gått upp i trapphusen och 
ringt på i medlemmarnas lägenheter för att samla in fullmakter för att kunna rösta 
ner förslaget och dels varit på föreningskontoret och sagt att de skulle göra allt för 
att stoppa stämman. Projektmotståndaren förklarar i intervjun att 
avsiktsförklaringen hade skickats ut till föreningsmedlemmarna inför stämman, att 
det hade beställts busstransporter och att det aldrig varit så mycket människor som 
på den stämman.  Väl där försenades öppnandet av stämman då det var många 
äldre med rullatorer samt att man behövde registrera sig för att komma in. När väl 
stämman skulle öppnas ska den f.d. styrelseordföranden ha samrått per telefon 
med föreningens jurist vilken gav rådet att ställa in stämman, med motiveringen 
att den ”inte var behörigen kallad”, eftersom man hade kallat till stämman en 
vecka innan den skulle hållas när den istället påstods behövts ha kallats till minst 
två veckor innan. Den f.d. styrelseordföranden menar att övriga styrelseledamöter 
ska ha hållit med och stämman ställdes in. Projektmotståndaren förklarar då att 
folk i takt började ropa ”Avgå!” och den f.d. valberedningsmedlemmen beskrev att 
folk blev vansinniga när de uppfattade beslutet att ställa in stämman som att den 
f.d. styrelseordföranden bara ville vinna tid för att lyckas med omröstningen kring 

                                                        
22 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 11. 
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avsiktsförklaringens undertecknande. Den f.d. valberedningsmedlemmen beskrev 
det hela som en mobb eller häxprocess av människor som nästan fysiskt ville skada 
den f.d. styrelseordföranden och projektmotståndaren beskrev att föreningen 
också åsamkades kostnader för buss- och- färdtjänstresor, lokalhyra och personal 
som lades på den inställda stämman. Både projektmotståndaren och den f.d. 
styrelseordföranden förklarar dock i intervjuerna att de efteråt fann en 
övergångsbestämmelse som visade på att stämman var behörigen kallad. Den f.d. 
styrelseordföranden menar att avsikten var att snart därefter bestämma en ny tid 
för att kunna besluta om huruvida styrelsen kunde skriva under avsiktsförklaringen 
eller inte. På den efterföljande ordinarie årsstämman under sommaren 2017 beslöt 
dock den f.d. styrelseordföranden att inte ställa upp för omval och avgick från 
styrelsen (BRF Storstugan, 2017b).23 24 25 

 
 Projektets avslutande 

I november 2017 hade ny styrelse valts vilken genomförde en enkätundersökning 
bland medlemmarna i BRF Storstugan med frågan ”Anser du att Brf Storstugan ska 
fortsätta planera för att eventuellt exploatera (bygga) på parkeringen i enlighet 
med beslutet 2012?”. Resultatet var att majoriteten (ca 60%) svarade ”nej”, vilket 
redovisades under ett informationsmöte den 6 december 2017. I samband med 
enkäten uppkom även några centrala synpunkter som anledning till hur 
medlemmarna hade röstat. Negativa synpunkter var tex. att man inte vill bo på en 
arbetsplats under många år, att kostnaderna för garage var underskattade eller oro 
för sprängning i närheten av BRF Storstugan. Positiva synpunkter som inkom var 
att det är bra att den fula parkeringen byggs bort, att det är bra att få parkering 
under tak, att en vacker skyskrapa förespråkas, att föreningens ekonomi förbättras 
och värdeökning på lägenheterna sker med inomhusgarage samt att en godkänd 
detaljplan höjer fastighetsvärdet. Året därpå i kallelsen inför en extrastämma 
planerad till den 17 mars 2018, beskrevs projektet i återblick där två räkneexempel 
med tre variabler vardera (Antal lägenheter, Kvadratmeterintäkt, Kostnad för 
garageplats) jämförs med syftet att redovisa svårigheten att uppskatta 
lönsamheten i projektet ’Storstugan 2.0’ när dessa ändras marginellt, samtidigt 
som slutresultaten skiljer sig mer än marginellt, enligt följande tabell 4 och 5 (BRF 
Storstugan, 2018). 

 
Tabell 4. Källa: (BRF Storstugan, 2018). 

Räkneexempel 1  
Antal lägenheter 400 st 
Intäkt per kvm BTA 12 000 kr 
Kostnad per garageplats 600 000 kr 
Bruttoöverskott 8 miljoner kr 

 

                                                        
23 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 14, 17. 
24 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 22. 
25 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
17, 27. 
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Tabell 5 Källa: (BRF Storstugan, 2018). 

Räkneexempel 2  
Antal lägenheter 500 st 
Intäkt per kvm BTA 13 000 kr 
Kostnad per garageplats 550 000 kr 
Bruttoöverskott 248 miljoner kr 

 
Under själva extrastämman den 17 mars 2018 beslöt den nya styrelsen att, med 
underlag från enkätundersökningen föreslå att avsluta projektet ’Storstugan 
2.0’, vilket också skedde. Kommunen informerades om BRF Storstugans beslut 
och detaljplanearbetet påbörjades heller inte (BRF Storstugan, 2018). 26 

 
 Granskningsrapporten 2018 

I maj 2018 togs en granskningsrapport fram av en advokatfirma via ett uppdrag 
givet till bolagsverket av Grannsamverkans-gruppen vilken kritiskt granskade den 
tidigare styrelsens hantering av flera genomförda projekt, där ’Storstugan 2.0’ var 
ett och skrev bl.a. följande (Sparring et al., 2018).  
 

Bakgrunden till begäran om granskning var enligt uppgift att det under ett antal år 
har förekommit många föreningsmedlemmar som upplevt att föreningens styrelse 
har haft en tendens att bedriva förvaltningen av föreningen mer i form av ett 
fastighetsbolag med kommersiella vinstintressen än som en bostadsrättsförening. 

 
Granskningen syftade även till att bl.a. undersöka styrelsens ansvarsfrihet och 
gällande projektet ’Storstugan 2.0’ beskrevs att det har saknats insyn och ej gått 
att följa utvidgningen av projektet i styrelseprotokoll eller att utvidgningen inte har 
förankrats hos föreningsstämman, vilket skulle kunnat ha inneburit onyttiga 
kostnader för föreningen. Vidare beskrevs att styrelsens beslut att ställa in 
extrastämman den 9 maj 2017 har fattats på grund av felaktig tolkning av lag och 
att den faktiskt var behörigen kallad, i motsats till den f.d. styrelseordförandes 
initiala påstående och beslut att ställa in den, vilket i granskningsrapporten 
beskrevs som ”vårdslöst”. 27 Påföljande kostnader som tex. bussresor och lokal- 
och- personal-kostnad inför extrastämman beskrivs också ligga till grund för 
granskningsrapports rekommendation att inte bevilja ansvarsfrihet under 2017, 
vilket också projektmotståndaren förklarar inte heller gavs den projekt-aktuella 
styrelsen. 28 Att ge en styrelse ansvarsfrihet är något som omröstas på varje 
ordinarie årsstämma och att besluta om att inte ge styrelsen ansvarsfrihet innebär 
att ytterligare handlingar som skadeståndstalan kan väckas mot styrelsen för de 
ekonomiska skador de utsatt föreningen för (Bostadsrätterna, 2018). Någon 
skadeståndstalan mot den f.d. styrelseordföranden upprättades dock aldrig enligt 
projektmotståndaren då osäkerhet kring advokatkostnader spelade in. 29 Slutligen 

                                                        
26 Personlig kommunikation. Mail med handläggaren på Täby kommun, Täby kommun, 17 april 2019, bilaga 7.5. 
27 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 17. 
28 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
30. 
29 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
31. 
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beskriver granskningsrapporten att efterföljande styrelsen bör se till att beslut 
utgår ifrån stadgar och lag samt vid frågor av större vikt bör föreningsstämman 
vara med och besluta, även om mandatet formellt ligger hos styrelsen samt att ev. 
tillkalla juridisk hjälp inför sådana (Sparring et al., 2018). 
 

 Rapport från arbetsgruppen för uppföljning av granskningsrapporten 
I en uppföljande rapport från 12 november 2018 baserad på granskningsrapporten 
och utförd av en arbetsgrupp inom föreningen så beskrevs beslutet av den f.d. 
styrelseordföranden att ställa in stämman 9 maj 2017, som enskilt och uppges ha 
skett utan att ha rådgjort med övriga styrelsen. Istället beskrevs att det korrekta 
skulle ha varit att låta stämman ta ställning till frågan om huruvida kallelsen hade 
skett ”behörigen” vilket skulle kunnat ha undvikit att den ställdes in, beskrev 
rapporten. Det initiala kostnadstaket för projekt ’Storstugan 2.0’ uppgavs vid start 
år 2012 till 500 000 kr, vilket arbetsgruppen beräknade hade överskridits med ca 
10% och att den nya styrelsen borde ställa återkrav från den dåvarande styrelsen 
för alla kostnader som hade avvikit ifrån då gällande projektförslag, däribland 
kostnader för den inställda extrastämman i maj 2017. Detta beskrevs dock som 
svårt att framgångsrikt genomföra i praktiken bl.a. pga. osäkerheter i kostnader, 
något som också förklarades av projektmotståndaren. Rapporten beskrev istället 
en lärdom från det att projektet utvecklades avvikande från sitt initiala uppdrag, 
som att många medlemmar i föreningen brast i sitt engagemang för föreningens 
bästa vilka ”är ansvariga för den styrelse som väljs”. Det behöver läggas stor vikt 
vid valet av styrelse som ska arbeta för föreningens bästa, långsiktigt samt att 
referensgrupper bör användas i stora, komplexa projekt, förklarar rapporten 
(Ashhami et al., 2018). 
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4 Analys 
4.1 Vad handlade konflikten om? 
Det som konflikten runt projektet ’Storstugan 2.0’ inom föreningen delvis har handlat om, 
utifrån vad den intervjuade projektmotståndaren har berättat, var den upplevda bristen 
på information från styrelsen kring projektets olika förutsättningar och utfall. 
Projektmotståndaren och grannsamverkan önskade mer information och transparens 
hos styrelsen kring projektet för att kunna bilda sig en så korrekt uppfattning som möjligt 
för projektets genomförande, men den f.d. styrelseordföranden förklarar samtidigt i 
intervjun att de har haft ”enormt många informationsmöten” och tagit fram bl.a. olika 
riskutredningar kring projektet som delgavs medlemmarna. Den f.d. styrelseordföranden 
delger även sin uppfattning av Grannsamverkan enligt följande.30 31 
 

Jag tror inte att någon av [Grannsamverkan] läste eller var intresserade av rapporterna eller 
av fakta. Allting handlade ju om att stoppa projektet. Man kan ju alltid önska att man 
informerat mer men dygnet har 24 timmar och det finns begränsningar, men om jag hade 
gett tusen gånger mer fakta så hade de ändå tyckt att det varit för lite.  
 

Utifrån detta styrks båda parters respektive subjektiva uppfattningar samt svårigheten 
som kan förekomma för informationsutbytet mellan styrelse och föreningsmedlemmar 
för projekt i den här skalan. Den f.d. valberedningsmedlemmen uppgav däremot 
följande. ”Jag tycker att jag fick mycket insyn men jag var ju också intresserad. Jag 
upplevde inget smusslande, utan om man frågade så fick man svar på det. […] Det var ju 
många informationsmöten under gången också. […] Styrelsen gav tvärtom mycket 
information.”. 32 Huruvida styrelsens delgivning av information kring projektet faktiskt 
var mindre än vad som behövdes leder till en annan central fråga. I vilken utsträckning 
bör en bostadsrättsförenings styrelse involvera övriga föreningsmedlemmar i större 
projekt? Den f.d. styrelseordföranden svarade följande.33 
 

Det ska sägas att i en bostadsrättsförening är det många som röstar på styrelsens förslag, 
förutsatt att det inte finns en samlad motståndsgrupp, som det gjorde för projektet. Vad 
man kan konstatera är att bostadsrättsföreningar har en tendens att bli 
överdemokratiserade. Det är bra med demokrati och något annat styrskick kan jag inte säga 
skulle vara bättre, men det kanske är det minst dåliga alternativet. […] Nackdelen när det 
gäller demokrati är att de allra flesta människorna inte kan fatta de bästa besluten. 
Människor har inte tid, kunskap eller viljan att analysera besluten och det är därför man 
väljer förhoppningsvis kloka människor som sitter i styrelsen för att fatta de flesta besluten, 
hellre än att besluta på en stämma. […] När det gäller de tekniska frågorna kan man möta 
vissa förnuftiga argument, men när det samtidigt handlar om att argumentera för egen sak, 
så blir det inte bra. Det spelar ingen roll hur duktig man är, man blir ändå till en rättshaverist, 
vilket också uppenbarade sig i kritiken från vissa föreningsmedlemmar mot projektet. 

 

                                                        
30 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
3, 9, 10, 11, 15, 18. 
31 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 11, 13. 
32 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 10, 11, 31. 
33 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 19. 
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På frågan om huruvida beslutsfattande inom en bostadsrättsförening är mer 
komplicerat än i andra organisationer med avseende på varje medlems demokratiska 
rätt att rösta, svarade projektmotståndaren följande. ”Inte om styrelsen har ett 
genomtänkt förslag och kan skilja på vad styrelsen kan besluta om själva och vad som 
bör läggas fram till stämman att besluta om.”. 34 Och vad som härmed kan sägas om 
involveringen av föreningsmedlemmar i styrelsens arbete är att uppfattningen mellan 
parterna om när och i vilken utsträckning man bör involvera övriga 
föreningsmedlemmar, går isär vilket påvisar hur svårt det kan vara att komma överens 
och fatta beslut inom en bostadsrättsförening, särskilt i större projekt som ’Storstugan 
2.0’ där riskerna är större. Rådande lagrum påtvingar stämmobeslut vid exempelvis 
väsentlig förändring och detta gällde även för det aktuella projektet, men konflikten 
handlade i mångt och mycket om tveskilda uppfattningar kring projektet vilket ledde 
fram till ett beslutet att inte gå vidare med det (Wittbom, 2017). 

 
4.2 Anmärkningsvärda formuleringar i projektbeskrivningen 
En anmärkningsvärd kommentar i projektbeskrivningen av förslaget ’Storstugan 2.0’ 
presenterad i Storstugenytt, var ”Kommunens detaljplan har utformats och de är positiva 
till vårt projekt och ger oss möjlighet att bygga om vi vill”. Kommentaren åsyftar sannolikt 
på översiktsplanens vägledande indikation om att förtäta hårdgjorda ytor då någon ny 
detaljplan inte arbetats fram för området och den äldre detaljplanen som redan gäller, 
anger parkeringsändamål på fastigheten. Att kommunen uppges vara positiv härstammar 
sannolikt ifrån planbeskedet, men kan även komma ifrån de inofficiella samtal som 
styrelsen hade fört med kommunpolitiker. Kommentaren lämnas även öppen för tolkning 
och är potentiellt missvisande för medlemmarna eftersom att den kan uppfattas som att 
projektets uppstart är beroende av enbart ett beslut från BRF Storstugan, när det i själva 
fallet är arbetet med detaljplanen vilken styr vad som kan byggas, som påbörjas innan 
själva projektet. En annan anmärkningsvärd kommentar var ”Medlemmar i brf Storstugan 
har naturligtvis första tjing på en lägenhet i ett nybyggt hus, låghus eller höghuset.” vilket 
kan tolkas vara framlagt med syftet att omvända motståndares eller obeslutsammas 
åsikter för projektet i utbyte mot förtur till attraktiva lägenheter, eftersom utan tillräckligt 
många stöttande medlemmar till förslaget så faller det, liksom erbjudandet om förtur till 
en nyproducerad lägenhet (BRF Storstugan, 2016b). 

 
4.3 Var projektförslaget genomförbart?  
En väsentlig och obesvarad fråga är om styrelsens projektförslag var genomförbart inom 
de parametrar och till det resultat som uppgavs. Det korta svaret är förstås att eftersom 
projektet inte genomfördes går det heller inte att säkert avgöra. En annat resonemang är 
att den f.d. styrelseordföranden menade på att när ett bindande avtal som innefattar bud 
på byggrätten från byggherren hade skrivits på, så skulle föreningen vara garanterad den 
intäkten och inte löpa någon ekonomisk risk, enligt följande. 35 
 

Vid 2017 stod ju bostadspriserna som högst och det var också då som vi fick ett pris och bud 
på vår byggrätt av SSM. Oavsett vad som hade hänt med marknadspriserna så hade ju 

                                                        
34 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
38. 
35 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 10. 
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Storstugan då fått det avtalade priset, därmed stod föreningen inte för någon ekonomisk risk. 
Det var endast byggrätten som skulle säljas.  
 

Däremot förklarade handläggaren på kommunen att eftersom det inte fanns någon 
fastställd detaljplan med angiven exploateringsgrad för byggande av bostäder på 
parkeringen, så ansågs därför alla planer utöver vad planbeskedet godkände, bara vara 
spekulation enligt följande. 36 
 

Vissa enskilda föreningsmedlemmar kontaktade kommunen inför ett stämmobeslut med 
anledning av olika kalkyler som figurerat inom föreningen som visat på hur mycket respektive 
medlem kan tänkas tjäna på projektet. Och så ska det ju inte gå till eftersom det inte fanns 
en färdig och antagen detaljplan och det är först då som man vet vilken exploateringsgrad 
som kan komma att bli möjlig på en viss markyta och därmed vilka vinster som det kan handla 
om och slutligen är det först då man vet vad för pris man kan få för marken. Om marken ska 
säljas till en byggherre är försäljningen baserad på exploateringsgraden, vilken man inte har 
innan detaljplan är framtagen. Man kan förstås göra kalkyler innan dess men dom är inte 
säkra. I den inkomna ansökan fanns ett förslag som innehöll en högre bebyggelse än de två 
andra. Det förslaget skulle jag säga är orealistiskt eftersom kommunen endast hade gett 
planbesked som säger att kommunen är beredd att planlägga för ett visst ändamål, men med 
en betydligt lägre exploateringsgrad än vad förslaget ansökte om. Planbeskedet anger vad 
man har att förhålla sig till och allt utöver vad det är bara spekulation. 
 

Kalkylen uppgavs alltså enligt den f.d. styrelseordföranden vara hållbar och utan risk för 
föreningen, medan handläggaren på kommunen samtidigt menar att all sådan typ av 
kalkyl vilken inte baserar sig på en färdig detaljplan är spekulation. I Avsiktsförklaringen 
klargjordes att erbjudandet från SSM om att köpa den del av Tibble 9:1 som kallades 
höghusfastigheten för 10 500 kr/ljus BTA bostäder resp. 4 000 kr/ljus BTA kommersiella 
lokaler samtidigt antog att höghusfastigheten medgav byggande av 77 000 m2 ljus BTA 
bostäder resp. 7 000 m2 ljus BTA kommersiella lokaler. Dessa förutsättningar skrevs också 
vara beroende av ”vilken volym byggrätt som följer av den nya detaljplanen.”. 
Beträffande betalningen till BRF Storstugan så beskrevs den i avsiktsförklaringen som 
följer (BRF Storstugan, SSM, 2017, 4).  

 
Betalningen erläggs med halva beloppet en månad efter det att Detaljplanen och 
fastighetsbildningen avseende Höghusfastigheten vunnit laga kraft. Återstoden av 
betalningen erläggs vid lagakraftvunnet bygglov, dock senast ett år från den dag 
Detaljplanen vunnit laga kraft.  

 
Givet detta berodde alltså bebyggelsens utformning och därmed BRF Storstugans 
ersättning av den ännu ej framtagna detaljplanen, vilken i sin tur var beroende av 
föreningens stämmobeslut att gå vidare med projektet, vilket i sin tur delvis berodde på 
avsiktsförklaringens formulering, medlemmarnas inställning samt styrelsens 
övergripande presentation av projektet för att få med sig medlemmarna. Den f.d. 
styrelseordföranden förklarar även gällande just projektförslagets storskalighet att 
”Tanken var ju naturligtvis inte att bygga ett 100-våningshus, men vi kanske hade fått upp 
ett 50- eller 60-våningshus och det tror jag också alla förnuftiga människor hade förstått 
också. I alla planprocesser blir det alltid prutning.”.37  

                                                        
36 Personlig kommunikation. Intervju med handläggaren på Täby kommun, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 
7.4, fråga 8. 
37 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 25. 
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Utöver detta tillkommer den f.d. styrelseordförandens förklaring av den svaga 
innebörden av planbeskedets formulering och att den inte vägde särskilt tungt när det 
gällde hur parkeringen skulle få bebyggas. Vidare, eftersom både den f.d. 
styrelseordföranden nämner sin kontakt med kommunpolitikerna samt att handläggaren 
på kommunen menar att kommunpolitikerna ”kan ha uppvaktats av BRF Storstugans 
styrelse”, så kan det inte uteslutas att den byggnation som styrelsen önskade också 
diskuterades med dem, något som därför skulle kunna haft inflytande på möjligheten att 
genomföra projektet i den mer storskaliga utformningen, trots planbeskedets 
formulering om bebyggelse i ”mellanskala” (Täby kommun, 2015). 38 39 Så svaret på frågan 
om projektförslaget ’Storstugan 2.0’ var genomförbart i sin senaste iteration är svårt att 
skönja eftersom det berodde både på vilken byggrätt kommunen i slutändan skulle 
medge men också vilken utformning föreningens medlemmar skulle ha godkänt och 
därav mycket på de individer som engagerat sig i projektet för att förmedla information 
både för och mot bygget. 
 
4.4 Bostadsrättsföreningens roll - Ett bredare perspektiv 
Slutligen betraktas projektundersökningen utifrån den neoliberala teorin och de 
oönskade effekter som tillväxtorientering inom styrande samhällsfunktioner framlagda 
av bl.a. Brown och Rolnik, kan ge upphov till. Till att börja med ställer vi oss följande fråga. 
Kan man säga att Täby kommun är ekonomiskt tillväxtorienterad så som Brown beskriver 
i Undoing the demos? I Täby kommuns översiktsplan kan läsas att kommunen har ett 
uttalat tillväxtmål när det gäller invånartillväxten. Utifrån intervjun med handläggaren på 
Täby kommun påpekas dock att invånartillväxt inte nödvändigtvis behöver likställas med 
ekonomisk tillväxt eftersom ”det finns olika utjämningssystem med olika åldrar för olika 
invånare, beroende på vad man behöver för typ av kommunal service.”. 40 Att fler 
invånare skulle motsvara ekonomisk tillväxt är alltså mer komplicerat att besvara då det 
bl.a. beror på invånarna som tillkommer (föds eller flyttar in) och vilken tidshorisont man 
tittar på. Exempelvis kan unga behöva en längre tidshorisont för att börja generera 
intäkter till kommunen än de i arbetsför ålder. Dessutom uppger Täby i sin fördjupade 
översiktsplan att nya invånare fordrar investeringar i skolor och infrastruktur (Täby 
kommun, 2018a). Man kan alltså inte säkert hävda att Täby kommun är ekonomiskt 
tillväxtorienterad utifrån detta material eftersom det beror på flera saker.  
 
Om Täby kommun inte explicit kan sägas vara ekonomiskt tillväxtorienterad är då den 
neoliberala teorin som Brown och Rolnik lade fram applicerbar här? För att besvara det 
så kan vi istället betrakta det aktuella projektet med en liknande typ av samband som den 
neoliberala teorin använder, och ställa oss följande fråga. Kan att Täby kommuns 
tillväxtorientering med avseende på invånare, betraktas på ett jämförbart sätt ha 
påverkat BRF Storstugans projekt-utformning, så som Browns negativa oönskade effekter 
påverkar samhället? De negativa, oönskade effekterna som Brown beskriver kan som 

                                                        
38 Personlig kommunikation. Intervju med handläggaren på Täby kommun, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 
7.4, fråga 4. 
39 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 5, 7. 
40 Personlig kommunikation. Intervju med handläggaren på Täby kommun, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 
7.4, fråga 11. 
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nämnt uppkomma då myndigheter utelämnar makten att fatta ideologiskt grundade 
välfärds-beslut till förmån för beslut som gynnar ekonomisk tillväxt, men vilka samtidigt 
medför samhällsrisker som ojämlikhet, segregation eller finansbubblor (Brown, 2015; 
Rolnik, 2013). Frågan blir därmed huruvida BRF Storstugans sätt att agera och planera 
projektet ’Storstugan 2.0’ på, på liknande sätt kan ha varit en bieffekt av kommunens 
tillväxtorientering mot att bli fler invånare. Dvs., har kommunens tillväxtorientering mot 
att öka antalet invånare kan ha gett upphov till projektets storskaliga utformning eller 
inte? 
 
I intervjun med den f.d. styrelseordföranden förklarades att idén om att bebygga 
parkeringen uppkom dels via diskussion med en tidigare kollega och dels ihop med 
tveklösheten kring att tillåtas genomföra ett sådant projekt mot bakgrund av en tidigare 
översiktsplans riktlinjer mot att förtäta hårdgjorda ytor. Däremot beskriver den f.d. 
styrelseordföranden att de inte upplevde några påtryckningar från kommunen om att 
bebygga parkeringen vilken utgjorde just en sådan hårdgjord yta, utan endast 
uppmuntran. 41 Den f.d. valberedningsmedlemmen beskrev heller ingen uppfattning om 
påtryckningar från kommunen i planerna att bebygga parkeringen. 42 Frågan kring 
huruvida kommunens strategi att förtäta särskilt hårdgjorda ytor för att ”läka samman 
stadskärnan” kan ha varit en orsak till projektet ’Storstugan 2.0’, kan delvis besvaras med 
att bebyggelse på parkeringen i allmänhet ligger helt i linje med Täby kommuns 
förtätningsstrategi och ambition om var bostäder bör lokaliseras. Därför kan kommunens 
tillväxtmål mot att bli fler invånare kopplas till förtätningsprojektets genomförande, även 
om föreningen inte upplevde någon direkt påtryckning därifrån. Vad beträffar den 
utmärkande storskaliga utformningen av projektet som resultat av kommunens 
tillväxtorientering mot invånarantalet, kan det endast besvaras med att något sådant 
samband varken kan styrkas från de inblandade som intervjuats eller i dokument som 
översiktsplanen eller de kring projektet. 43 
 
Eftersom någon form av förtätningsprojekt på parkeringen ligger i kommunens intresse 
kan man ställa frågan om de borde de ha varit mer engagerade i projektets fortlöpande 
utveckling? Det kanske både föreningen, dess medlemmar, kommunen och dess 
”medlemmar” (invånare) dragit nytta av? Särskilt med tanke på att projektet röstades 
ner, efter flera år av diskuterade byggplaner med olika aktörer och berörda. Ett närmare 
arbete med kommunen skulle ha kunnat förankrat projektet mer, i motsats till den 
spekulativa natur som handläggaren menade att ett sådant tillvägagångsätt som 
projektet tycktes ha, kan utgöra.44 Samt att spekulation, som beskrivet av Rolnik kan 
uppenbara sig som ännu en bieffekt av en osund fastighetsmarknad (Rolnik, 2013).  
 
Vidare kan man även dra liknelsen att vinstintresset som den f.d. 
valberedningsmedlemmen uppgav fanns i samband med möjligheten att genomföra 

                                                        
41 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. styrelseordföranden, BRF Storstugan, 3 maj 2019, bilaga 7.1, 
fråga 6, 8. 
42 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 40. 
43 Personlig kommunikation. Intervju med handläggaren på Täby kommun, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 
7.4, fråga 8. 
44 Personlig kommunikation. Intervju med handläggaren på Täby kommun, Täby kommun, 29 april 2019, bilaga 
7.4, fråga 10. 



35 (69) 
 

projektet, kan jämföras vid de oönskade effekterna som samhället kan utsättas för när 
exempelvis staten lägger större makt hos kapitalet än i en välfärdsorienterad ideologi. 45 
Ett vinstintresse som bland andra Bostadsrätterna och Sveriges Bostadsrättscentrum 
beskriver inte ska förekomma i en bostadsrättsförening, i alla fall inte när det gäller den 
ordinarie ekonomin (SBC, u.å.; Bostadsrätterna, 2019). En aktuell fråga blir istället att, 
eftersom projektet skulle kunna ses som ett extraordinärt tillskott till föreningens 
ekonomi då projektet särskiljer sig ifrån en bostadsrättsförenings ordinarie 
självkostnadsprincip, bör sådana vinster tillåtas i undantagsfall? Verksamt förklarar det 
som att ”Vinst eller förlust ska fördelas mellan medlemmarna. Styrelsen lämnar förslag 
till fördelningen och medlemmarna tar beslut om det på föreningsstämman.” (Verksamt, 
2019b).  

  

                                                        
45 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 20. 
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5 Diskussion 
5.1 Vinstintresset, en oönskad samhällseffekt? 
För att fortsätta diskussionen om huruvida vinstintresset i det här fallet är en oönskad 
effekt och resultat av något, vad är då orsaken? Det kan inte styrkas att det är 
tillväxtorienteringen som är orsaken, utan det går endast att konstatera att eftersom en 
bostadsrättsförening huvudsakligen ska drivas av självkostnadsprincipen och inte av vinst 
på fastighetsmarknaden, bör således vinstintresset kunna ses som en oönskad effekt. 
Man skulle dock kunna spekulera i att eftersom det inte finns något explicit förbud mot 
en bostadsrättsförening att exploatera sin privatägda mark för att eftersöka vinst samt 
att de inblandade i detta projekt även hade tydliga incitament att göra så, skulle en orsak 
kunna vara bostadsrättsföreningens ovissa eller otydliggjorda roll när det gäller just 
sådana omständigheter som exploatering av mark. Men om vinstintresset är en oönskad 
effekt till följd av möjligen en otydligt definierad roll för bostadsrättföreningen i vissa 
situationer, vem drabbar det? De som skulle kunna drabbas är förstås 
föreningsmedlemmarna som kan utsättas för tidigare omnämnda risker, eller att 
bostadsrättsföreningar börjar agera mer som kommersiella fastighetsbolag, något som 
granskningsrapporten tog upp, vilket skulle kunna ha inverkan på övriga 
fastighetsmarknaden (Sparring, et al., 2018). Det är dock något som det inte finns 
utrymme för att diskutera närmare här. Bostadsrättsföreningens roll får anses ha belysts, 
men inte helt klargjorts i situationer som förtätningsprojektet ’Storstugan 2.0’ kan 
medföra. En allmän rekommendation kring vilken roll en bostadsrättsförening kan ikläda 
sig, samt i vilka förfaranden en bostadsrättsförening kan eftersöka vinst, bör övervägas 
att tas fram. 
 
5.2 Kommunens roll 
Vad beträffar kommunens roll och ansvar att planera staden (via det kommunala 
planmonopolet) så tycks kommunen i projektet ha stått utanför det mesta av den 
diskussion som förts, med undantag för kontakten mellan styrelsen och 
kommunpolitikerna samt kontakten vissa föreningsmedlemmar tog med kommunen med 
avseende på intäktskalkylen. Diskussionen har å ena sidan förts inom föreningen just för 
att medlemmarna ska bilda sig en uppfattning om projektet för att slutligen fatta ett 
stämmobeslut, vilket kommunen fordrade för att påbörja planarbetet. Å andra sidan blir 
det vanligare med ett större proaktivt arbete via exempelvis medborgardialog från 
kommuner när det gäller förtätningsprojekt, just för att möjliggöra att fler berörda hörs. 
Och även om ’Storstugan 2.0’-projektets dialog främst har varit avsedd att föras inom 
föreningen så skulle ett större proaktivt arbete ifrån kommunen för att möjliggöra en 
bättre framdriven och kanske mer lyckad process, inte varit till skada. Särskilt med tanke 
på kommuners vidsträckta erfarenheter att arbeta med konflikterande intressen i 
förtätningsprojekt dagligen, i kontrast till att bostadsrättsföreningars konflikter vanligtvis 
inte handlar om att genomföra större förtätningsprojekt, bör kommunens potentiella 
medverkan ses som värdefull. Även med tanke på att föreningsmedlemmar hörde av sig 
till kommunen beträffande intäktskalkylen kan anses vara ett tecken på att 
föreningsmedlemmar önskade få en professionell bedömning av projektet utifrån. 
 
Vidare så ligger det i kommunens intresse att överse olika lokala förtätningsprojekts 
utveckling eftersom sakfrågor som tex. behoven av samband mellan stadsdelar via stråk 
mm., annars sannolikt hamnar utanför enskilda projekts intressen att bygga. Huruvida 
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kommunen bör samverka mer med bostadsrättsföreningen i ett tidigt stadie när det 
gäller förtätningsprojekt ligger i bådas intresse och är därför en fråga som bör lyftas. 
 
En annan aspekt som kan diskuteras är kommunens planbeskeds något vaga formulering 
om att byggnation av parkeringen ”[…] behöver vara tydligt kopplad till översiktsplanens 
ställningstagande om att bygga stadsmässigt[...]” eftersom definitionen av 
stadsmässighet varken framgår tydligt i planbeskedet eller i översiktsplanen (Täby 
kommun, 2015). Begreppet beskrivs ofta i relation till andra beskrivningar snarare än 
explicit. Några av beskrivningarna som relaterar till begreppet stadsmässighet angavs 
som; variation i täthet och höjd, mötesplatser, funktionsblandning, verksamheter utan 
onödiga störningar, bevarande av grönstrukturer och samband samt gestalta det 
offentliga rummet med omsorg (Täby kommun, 2010b). Sådana formuleringar öppna för 
tolkning skulle också kunnat ha varit en anledning till den svaga betydelsen som den f.d. 
styrelseordföranden tilldelade planbeskedet och följaktligen valet att utöka projektet. 
Kommunen reserverar sig dock för planbeskedets tolkningsbara yttranden med att fler 
undersökningar behöver genomföras i samband med detaljplaneläggningen och det kan 
också vara därför planbeskedets beskrivningar hålls förhållandevis löst förankrade 
eftersom de ska finnas utrymme för tolkningar i tidiga skeden, för att senare smalnas av, 
i likhet med planeringsteoretiska begrepp som konkretiseringskonen (Fog et al., 1992). 
 
5.3 NIMBY-aspekten 
Det går inte att undgå att projektet ’Storstugan 2.0’ vid första anblick kan anses vara ett 
klassiskt fall i enlighet med begreppet Nimby (Not in my backyard) vilket beskriver en 
lokal oppositions ställningstagande mot uppförandet av ett närliggande och nödvändigt 
byggprojekt vilket hellre önskas förläggas på annan plats än i deras närhet (Burningham 
et al., 2006). Projektets nödvändighet kan härmed ifrågasättas främst utifrån dess 
utformning och kanske minst utifrån att det bör förläggas just där. Placeringen är som 
nämnt helt i enlighet med kommunens förtätningsstrategi och att bostäder behövs, men 
projektets storskaliga utformning kanske inte kan betraktas som nödvändig i termen 
Nimby’s bemärkelse eftersom förtätningsstrategin kan tillgodoses även med lägre 
bostadshus i annan utformning. 
 
5.4 Projektet i en bredare bostadskontext 
Vad som också framgår av studien är de olika uppfattningar kommunhandläggaren och 
den f.d. styrelseordföranden hade när det gäller kalkylens s.k. ”spekulativa” natur. Här 
blir det viktigt att lyfta just betydelsen av att sälja in projektet till BRF Storstugans 
medlemmar som styrelsen hade eftersom det på dagens bostadsmarknad ofta är 
nödvändigt att sälja in nybyggnadsprojekt innan de kan påbörjas och framförallt för att 
de ska kunna påbörjas, snarare än att bygga först och sälja sedan. Så den spekulativa 
natur som kalkylen må ha haft bör också ställas mot hur den bredare bostadsmarknaden 
av nybyggen idag ofta utarbetas, för att erbjuda en möjlig förklaring till varför styrelsen 
kan ha agerat så som de gjorde, trots att handläggaren på kommunen menade på att den 
förtida kalkylen var ett oriktigt tillvägagångsätt. Exempelvis bestämmer ett 
exploateringsbolag på fastighetsmarknaden själv graden av ”spekulation” och därmed 
risken bolaget är villigt att ta. Detsamma gäller för ’Storstugan 2.0’-projektet, med 
undantag för att bostadsrättsföreningen måste vara enig och att föreningen utgår från en 
bredare, demokratisk beslutsstruktur, i skillnad till ett fastighetsbolag. Därför skulle man 
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även kunna säga att styrelsen agerade i projektets bästa intresse för att lyckas genomföra 
det. 
 

 
5.5 Metodkritik 
Den kvalitativa metoden utgick ifrån semistrukturerade intervjuer med tre 
föreningsmedlemmar samt en handläggare på kommunen, vilka har haft förhållandevis 
tydliga roller i projektet, så de olika perspektiven som varit relevanta för studien anses ha 
varit representerade. Däremot om en annan metod skulle ha använts, exempelvis 
kvantitativ metod via en enkätundersökning utskickad till föreningens samtliga 
medlemmar, skulle den kunnat påverkat studiens resultat mot möjligheten att dra mer 
statistiskt begrundade slutsatser. Dessa skulle kunnat inneburit att bilden av projektets 
händelseförlopp beskriven utifrån upplevda medlemmars åsikter, hade blivit mer 
mångfacetterad och rättvis. 
 
5.6 Rekommendationer 
Den inledande förväntan om att belysa svårigheter med beslutsfattande i en 
bostadsrättsförening beskriven i syftet anses ha stämt överens med vad uppsatsen 
faktiskt berörde. Vad som fortsättningsvis skulle vara intressant är ett 
planeringsteoretiskt närmande av projektet, där exempelvis kommunikativ planering, 
möjligen ihop med användandet av hur diverse projektstyrningsmodeller hade kunnat 
hantera och mitigera några av de konflikter som uppkom under projektet på ett bättre 
sätt. Det är dock något som ligger utanför uppsatsens avgränsning, men skulle kunna vara 
föremål för fortsatta studier. 

 
5.7 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka processen och vilka drivkrafter som har funnits 
på båda sidor om förtätningsprojektet 'Storstugan 2.0', samt belysa 
bostadsrättsföreningens roll. Svaret kan sägas vara att BRF Storstugans interna process 
har belysts och tolkats för en bredare publik och gett en närmare förståelse för de 
konflikter och svårigheter som kan uppkomma vid beslutsfattande inom en 
bostadsrättsförening. De olika drivkrafterna som har funnits kring projektet har varit från 
projektsidan att skapa en ”starkare" förening via direkta och indirekta ekonomiska 
vinster, fördelade mellan föreningens medlemmar. 46 Motståndets drivkrafter har bl.a. 
varit att klargöra information kring projektet som har beskrivits som undanhållen samt 
att man ska ”göra rätt saker på rätt sätt”. 47 Den koppling som hittades mellan 
kommunens tillväxt mot att bli fler invånare och förtätningsprojektet i fråga, var att 
bebyggelse av parkeringen är helt i linje med kommunens förtätningsstrategi och därmed 
är denna typ av förtätningsprojekt i allmänhet ett medel för att nå tillväxtmålet. 
 
Bostadsrättsföreningens roll har lyfts fram som huvudsakligen icke vinstdrivande, något 
som denna projektundersökning påvisade avsteg ifrån, om än under extraordinära 

                                                        
46 Personlig kommunikation. Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, BRF Storstugan, 2 maj 2019, 
bilaga 7.3, fråga 13, 20. 
47 Personlig kommunikation. Intervju med projektmotståndaren, BRF Storstugan, 2 maj 2019, bilaga 7.2, fråga 
1. 
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omständigheter. Förtätningsprojektets vinstintresse ifrågasattes också på liknande sätt 
som Brown lyfte fram dem oönskade effekterna som kan uppstå som följd av ett mer 
tillväxtorienterat samhälle. Närmare bestämt kan vinstintresset i projektet liknas vid just 
en sådan oönskad effekt pga. att bostadsrättsföreningen har klivit ur rollen som enligt 
uppgift inte borde styras av vinst, utan av självkostnadsprincipen (SBC, u.å.; 
Bostadsrätterna, 2019).  
 
Detta var en projektundersökning av ett utvalt och unikt projekt, planerat men slutligen 
nerröstat av bostadsrättsföreningens medlemmar och därför kan inga allmängiltiga 
slutsatser dras om hur bostadsrättsföreningar agerar eller förhåller sig till 
vinstorientering. För att djupare förstå detta rekommenderas att undersöka flertalet 
liknande och åtskilda projekt rörande bostadsrättsföreningars roller, tex. inom storstäder 
och dess kranskommuner. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Intervju med den f.d. styrelseordföranden, 3 maj 2019 
1. Hur länge satt du i styrelsen? 

Jag kom med i styrelsen 2003. Runt 2015 sade jag till att ”jag ska snart sluta” men blev väl mer 
eller mindre övertalad att sitta kvar en period till. Jag tänkte väl också att i och med att 
extrastämman i maj 2017 blev inställd så får väl nästa person ta över stafettpinnen. Så jag 
beslutade mig för att inte fortsätta i juni 2017. 
 

2. Vad har du för yrkes-bakgrund? 
Jag har examen som civilekonom och juristexamen. Jag jobbar med fastighetsutvecklare och 
fastighetsrättsliga avtal dagligen. 
 

3. Projektet startades officiellt upp i december 2012 genom att ge styrelsen uppdraget 
att utforska möjligheten att bygga bostäder på parkeringen – Hade det långt innan 
dess förekommit, inofficiella diskussioner kring idéer om hur användningen av 
parkeringen skulle kunna ändras – och varför kom den idén till bordet just då tror 
du? 

Sonen till planarkitekten för det s.k. Täby Storcentrum som också är arkitekt, satt jag 
tillsammans med i HSB Stockholms produktions-utskott och han sa att vi borde göra något av 
den stora parkeringen på baksidan. Så det var ett par år innan, kanske runt 2010 som 
diskussionen startade. Efteråt funderade jag kring den idén och frågade vad övriga styrelsen 
tyckte, och vi tänkte att vi behöver börja med att få till en detaljplaneprocess genom att 
ansöka om ett positivt planbesked. Vi tog upp det på en extrastämma i december 2012 och 
det blev ett positivt beslut. Jag vågar nog påstå att det var 85% som röstade för. till att börja 
ansöka för att kunna få fram en ny detaljplan för parkeringen.  
 

4. Vad var den ursprungliga planen för hur parkeringen skulle bebyggas? 
Fram till omröstningen hade vi tagit fram 3 olika gestaltningsförslag inför extrastämman 2012 
tog vi också fram några olika förslag om hur parkeringen skulle kunna bebyggas. Ett förslag 
var ungefär som Näsbydal som punkthus, ett annat lite likt Storstugan och ett förslog som 
bestod av två höga hus om ca 60 våningar. Alla förslagen rymde lika mycket BTA och antalet 
lägenheter diskuterades att det skulle vara ungefär 600 eller något mindre än vad som fanns 
i Storstugan, men antalet lägenheter diskuterades inte så mycket om jag minns rätt. Jag tror 
också att det var psykologiskt rätt att säga att det skulle vara mindre lägenheter än i 
Storstugans befintliga. 
 

5. Hur skulle du beskriva processen att arbeta fram planförslagen?  
Efter att styrelsen hade getts uppdraget att ansöka om planbesked hos kommunen på 
extrastämman i december 2012 tog det lite tid för oss att arbeta fram ansökan, av olika 
anledningar tex. att vissa åkte bort och att jag fick ta över alla entreprenader som pågick vilket 
blev väldigt tungrott. När ansökan var klar skickades den in våren 2013, sedan tog det lite tid 
att få tillbaka planbeskedet från kommunen. Det finns ju ett lagkrav på att det ska ges inom 
fyra månader, men varför det tog så lång tid kan ha berott på kommunens interna process. 
Jag hade lärt känna dåvarande stadsarkitekten och kommunpolitiker vilka inte riktigt gick hand 
i hand, vilket kan ha försenat planbeskedet. Kommunledningen var väldigt förtjust i förslaget 
och tyckte det var väldigt bra och tyckte enligt min uppfattning att förslaget skulle vara i den 
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större skalan, medan stadsarkitekten ville ha normal bebyggelse och ingenting utmärkande. 
Så förslaget hamnade väl lite mitt emellan det där och gick lite trögt. Jag har haft ganska god 
dialog med båda parter, men sen så slutade det väl med att den här stadsarkitekten blev 
vänligen ombedd att avsluta sin tjänst där. Att det skulle bli positivt planbesked var det nog 
aldrig någon fråga om för att det fanns en översiktsplan från 1993 som sa att man skulle 
förtäta i centrum, på hårdgjorda ytor. Mycket handlade nog inte om vilken bebyggelse det 
skulle bli utan om vem som skulle hålla i taktpinnen. Min uppfattning är att tjänstemännen på 
Täby kommun har varit extremt lojala med politikerna, vilka har hållit i taktpinnen och 
stadsarkitekten var nog van sedan tidigare att tjänstemännen skulle ta fram förslag som 
politikerna sedan får klubba igenom. Men politiken i Täby kommun ville inte att 
stadsbyggnadskontoret skulle rita upp färdiga förslag som politikerna fick klubba utan de ville 
själv hålla i ratten. Efter att jag röt till angående tidsfristen för att få ett planbesked, så kom 
det ganska snart i 2015. Efter det positiva planbeskedet så insåg vi att för att genomföra en 
framgångsrik detaljplaneläggning behöver man en riktigt vass arkitekt, samtidigt ville vi inte 
lägga ner för mycket av föreningens pengar på det här, tidigt i processen, för då skulle 
medlemmarna känna att mycket pengar går åt. Vi blev kontaktade av ganska många 
exploatörer varav SSM presenterade sitt fantastiska och nära samarbete med Wingårdhs, vilka 
Swedbank även hade rekommenderat då vi höll på att upphandla räntor för ett annat projekt. 
Man får väl säga att om en bank ger rekommendationer så är de nöjda med den kunden. Vi 
lämnade våra kontaktuppgifter och SSM ringde upp och kom med förslaget tillsammans med 
Wingårds vilket jag tyckte var jättebra för då kunde vi trycka över en stor del av kostnaden på 
SSM i ett tidigt stadie. Vi meddelade kommunen att vi ville komma och presentera vårt nya 
förslag, varpå kommunen blev väldigt intresserade när det fick höra att Gert skulle komma 
med. Det var ju inget litet konferensrum vi blev bemötta i när vi kom dit, utan det var ju 
samtliga kommunalråd, exploateringschefen, bygglovschefen, kommundirektören, 
stadsarkitekten och några till kommunchefer, så det var nog inte mindre än 20 personer på 
kommunsidan. Gert gillar ju höga hus hade ju tänt till på våra två höghus och ritat ett litet 
förslag på det, vilket jag själv också tyckte hade varit lite roligt. Flera beresta 
föreningsmedlemmar som bott utomlands, de världsvana globalisterna som hade bott i 
Peking, Dubai, New York mm, gav också väldigt bra gensvar till höghus-idén. Och 
Grannsamverkansgruppen hade inte vaknat vid det här laget. Sedan värderades byggrätten 
via Forum Fastighetsekonomi och vi fick även ett bud på byggrätten från SSM, vilket stämde 
ganska väl med värderingen. Budet var på 16 000 kr / BTA i låghus och 9 800 kr / BTA i höghus, 
utifrån vilket vi själva kunde räkna ut byggrättens totala värde vilket blir förfärligt mycket 
pengar, långt över en miljard i intäkter till föreningen. Men för att detta skulle vara 
genomförbart behövde ett ganska dyrt garage konstrueras, med 250 000 – 300 000 kr / plats, 
vilket skulle förse både nya och gamla boende. Men jag tror att det skulle blivit ett överskott 
efter garagebygget på drygt 800 miljoner kr. 
 

6. Pågick någon dialog med kommunen eller tittade man på kommunens översiktsplan 
för riktlinjer för hur projektplanerna kunde utformas? 

Från Översiktsplanen från 1993 var tanken att man skulle förtäta främst hårdgjorda ytor som 
tex. Attundafältet vilket nu är bebyggt. 
 

7. Kommunen uttalade: ”Idag möter den storskaliga Storstugan intilliggande 
villabebyggelse på ett ganska brutalt sätt. Det saknas mellanskala i landskapet.” 
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Byggnationen på parkeringen skulle alltså utgöra en mellanskala. – Varför utökades 
projektplanerna trots att planbeskedet talade för det motsatta? 

Den formuleringen hör jag kommer från dåvarande stadsarkitekten. De styrande politikerna 
var rätt så oense med stadsarkitekten om inriktningen för byggnationen, så formuleringen 
ansåg jag inte vara särskilt välgrundad, med tanke på att stadsarkitekten fick foten eller hur 
det gick till. Det ska väl också tilläggas att efter att stadsarkitekten lämnade Täby kommun så 
var det flera år utan en ny stadsarkitekt, tills de hittade en som inte hade en massa egna idéer 
utan som kunde förverkliga kommunledningens idéer så att säga. Formuleringen var nog inte 
vägd på guldvåg, vilket det för övrigt är få saker som är. Positiva planbesked från en kommun 
ska man nog vara ännu mer försiktig med.  
 

8. Upplevde ni någon påtryckning om att bygga från Täby kommun? (Eller mer en 
uppmuntran?) 

Nej det skulle jag inte säga. De uppmuntrade oss, men var lite frågande när vi kom med 
förslaget eftersom föreningen tidigare överklagat utbyggnad av Täby Centrum och föreningen 
skulle då själv söka planbesked. bra förslag,  
 

9. Var det flera inom dåvarande styrelsen som delade på ansvaret för att driva 
Storstugan 2.0-projeketet? (kontakt med kommun, entreprenörer, 
föreningsmedlemmarna mfl.?) 

Det var jag och en till som främst drev projektet men i stort sett hela övriga styrelsen stod 
bakom oss förstås. Det var alltså ingen enmansshow från någon av oss.  
 

10. Skulle du säga, givet marknadspriserna under projekttiden på mark och bostäder att 
om ni hade genomfört projektet, att ni byggt på spekulation? 

Vid 2017 stod ju bostadspriserna som högst och det var också då som vi fick ett pris och bud 
på vår byggrätt av SSM. Oavsett vad som hade hänt med marknadspriserna så hade ju 
Storstugan då fått det avtalade priset, därmed stod föreningen inte för någon ekonomisk risk. 
Det var endast byggrätten som skulle säljas. Så nej. 
 

11. Det presenterades att föreningen inte skulle ta någon ekonomisk risk utan att den 
skulle ligga hos byggherren. Vad menades med det? Var tanken att endast sälja 
marken med byggrätt på 1,5 mdr kr? – Eller ville föreningen fortsatt kunna 
kontrollera hur bygget utformades - hurdå? 

Vi har haft enormt många informationsmöten där många medlemmar uttryckt att det vore 
trevligt om nya boende flyttar in men vissa ville samtidigt att marken fortsatt skulle ägas av 
föreningen. Så därför tog vi fram två förslag om hur bygget kunde gå igenom 
(Avsiktsförklaringen), antingen det enklare och vanligare förslaget att sälja marken, eller att 
behålla marken och låta byggnation uppföras som sedan blir del av BRF Storstugan, för att 
tillgodose medlemmarnas önskemål om att kunna behålla marken. Det var tanken att 
medlemmarna skulle ta ställning till vilket av dessa som skulle genomföras. Intäkterna för båda 
förslagen hade blivit ganska lika men fördelen med att behålla fastigheten i vår ägo var att 
befintliga föreningsmedlemmar skulle kunnat utnyttja de nya faciliteterna som skapades som 
simbassäng eller hörsal. 

 
12. Hur bedömdes de tekniska förutsättningarna och markförhållandena för att bygga? 
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När det gäller de tekniska frågorna kan man möta vissa förnuftiga argument, men när det 
samtidigt handlar om att argumentera för egen sak, så blir det inte bra. Det spelar ingen roll 
hur duktig man är, man blir ändå till en rättshaverist, vilket också uppenbarade sig i kritiken 
från vissa föreningsmedlemmar mot projektet. Markförhållandena där var och är ju utmärkta. 
Halva storstugan står på berg, resten är pålad ner till berg. Sprängning idag är heller inga 
problem. Man kan till och med spränga inuti hus utan att oroa sig för sprickor. Mitt ute i öknen 
där det är 50 meter ner till urberget lyckades man bygga världens högsta byggnad, så de 
tekniska argumenten som gav är inget annat än vanföreställningar, alternativt att man 
försökte hitta på argument för att man var rädd för att utsättas för buller. Inget av detta är 
grundade på fakta. 
 

13. Mycket av kritiken från föreningsmedlemmar handlar om att de inte fått tillräckligt 
saklig och fakta-baserad information eller insyn i projektet – Stämmer det tycker du? 

Vi tog ju in proffs från preTAX som redde ut alla skattefrågor och proffs från ÅF som skrev 
rapporter kring bygg-och- hälsopåverkan, för att täcka av hela det här fältet av missförstånd.  
Men jag tror inte att någon av de här läste eller var intresserade av rapporterna eller av fakta. 
Allting handlade ju om att stoppa projektet. Man kan ju alltid önska att man informerat mer 
men dygnet har 24 timmar och det finns begränsningar, men om jag hade gett tusen gånger 
mer fakta så hade de ändå tyckt att det varit för lite.  
 

14. Vad var din uppfattning att Grannsamverkans-gruppens syfte var? 
Gruppen startades nog upp omkring 2016 någon gång i samband med att vi närmade oss ett 
beslut kring projektet. Grannsamverkan bestod nog egentligen inte av en grupp homogena 
människor utan dels av folk som tyckte om att gapa och skrika och dels av folk som hade 
sakliga argument och jag tror att vissa i gruppen gärna ville distansera sig från några av de som 
mest ville gapa och skrika. I alla bostadsrättsföreningar finns det alltid sju eller åtta gnällspikar. 
Deras gemensamma mål var att försöka rasera ’Storstugan 2.0’-projektet. Dessutom är det ju 
också så att många äldre ser mer till sina egna behov än andras, särskilt i det här fallet genom 
argument som: ”Jag har ju bostad, det finns ingen bostadsbrist då och behövs därför inga fler 
bostäder i kommunen.” och den inställningen gäller främst pensionärer i Täby centrum och 
framförallt Grannsamverkans-gruppen. De vill ha lugn och ro just nu, så länge de lever, oavsett 
om andra människor behöver bostäder. Vissa kommer heller inte att leva när bygget är klart, 
vilket också är ett av deras argument. Sådant typ av motstånd förekommer ju på många andra 
ställen när man förtätar, men är kanske extra signifikant i Täby och kanske i Danderyd och 
Lidingö också. Folk är alltid kritiska till nybyggnation, men så när det står klart så brukar de 
flesta tycka att det blev väldigt bra. En tidigare nästan fanatisk motståndare mot bygget av 
Täby Centrum berättade för mig att ”det blev ju jättebra” efteråt projektet hade genomförts. 
 

15. Hur gick de 6 st s.k. ”trappmötena” i Marknadssalen till? (Vilken information gavs?) 
Vi höll dem för två trapp-hus åt gången. Denna utformning hade vi istället för ett stormöte var 
för att de boende skulle kunna ställa frågor, som ett seminarium med dubbelriktad 
kommunikation. Det var mycket arbete som lades ner på att ge information. Men man kan ju 
alltid göra mera, men jag tror oavsett hade kritikerna inte blivit nöjda. Jag tror inte att det var 
informationen som var intressant för vissa av kritikerna eftersom de inte ville ha projektet. 
 

16. Hur gick det att bemöta kritiken från medlemmarna/Grannsamverkan? Förändrades 
kalkylerna efter feedback från föreningsmedlemmar? 
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Jag vågar inte svara på det men de invändningar som Grannsamverkan hade saknade all typ 
av relevans. De påstod ju att en garageplats skulle kosta 1 miljon kr att bygga, men då gick vi 
till ÅF och frågade vad det kostade att bygga en parkeringsplats, varpå de svarade 250 000 kr. 
Sedan gick vi igen till SSM och frågade vad en parkeringsplats i ett garage kostar att bygga, 
varpå även de svarade 250 000 kr och vi frågade då om SSM kan skriva in det i 
Avsiktsförklaringen så vi skulle få ett fast pris, varpå de svarade ”absolut”. Ändå så menade 
Grannsamverkan att en parkering skulle kosta 1 miljon kr och var inte intresserade av att höra 
på annat. Åter igen vanföreställningar. De var inte ute efter fakta utan ville få projektet att 
verka olönsamt. Man talar om trollfabriker idag, här har vi ett första embryo till en trollfabrik. 
Det fanns ju tekniskt kunniga och ganska förnuftiga personer i Grannsamverkan men åter igen, 
när man ska argumentera för egen sak så blir det inte bra. Man försöker hitta på egna 
argument som sprickbildning mm. 
 

17. Vill du berätta vad hände med extrastämman den 9 maj 2017 som ställdes in precis 
när den skulle börja?  

Det var lite olyckligt får man säga. Det var så att Grannsamverkan hade varit ner på kontoret 
och sagt att de skulle göra allt för att stoppa stämman. Jag hade själv inte så mycket tid att 
engagera mig i stämman så andra i styrelsen gjorde själva kallelsen och skickade ut den. I våra 
stadgar stod då att det är två veckors kallelsetid, men så ändrades ju lagen något år innan, där 
det istället stod fyra veckor. Väl på stämman kom frågan om den nya lagen upp, så jag ringde 
till en av föreningen anlitad advokat som tyckte att man skulle ställa in stämman, vilket jag 
och alla ledarmötet som var där, var överens om att göra. Sedan när jag kom hem och slog 
upp lagen såg jag att det fanns en övergångsbestämmelse som räckte fram till 2018 eller något 
sådant. Men stämman blev inställd men det finns inte mycket mer att säga om eftersom 
avsikten var att helt enkelt sätta ut en ny tid för att besluta kring avsiktsförklaringen. Jag hade 
även tidigare runt 2015 meddelat delar av styrelsen att jag hade avsikt att sluta medverka, 
vilket jag 2017 också gjorde.  
 

18. Finns det någon gräns för storleken på olika projekt en brf rimligen kan åta sig?  
En brf är ju schizofren och det beror ju på att en förening är ju den styrelsen och de 
medlemmar den har vid varje givet ögonblick och kan ju förändras. Storstugan 2.0-projektet 
är ju egentligen ett för stort projekt en bostadsrättsförening kan ta på sig, men samtidigt kan 
en bostadsrättsförening genomföra så stora projekt man har kompetens för. Det enklaste i 
det här fallet, om man inte ville göra ett stort projekt av det, skulle vara att detaljplanera och 
sälja av marken, vilket inte hade varit något projekt över huvud taget. 
 

19. Bör föreningsmedlemmar inte vara delaktiga i beslut som styrelsen själv kan besluta 
om och vilken grad av transparens är viktig att ha som styrelse inför sina 
medlemmar? 

Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är ett månskensarbete och dessutom är det ju så 
att många saker behöver verka in ordentligt hos de boende. Det är bra att det får ta lite tid. 
Det ska sägas att i en bostadsrättsförening är det många som röstar på styrelsens förslag, 
förutsatt att det inte finns en samlad motståndsgrupp, som det gjorde för projektet. Vad man 
kan konstatera är att bostadsrättsföreningar har en tendens att bli överdemokratiserade. Det 
är bra med demokrati och något annat styrskick kan jag inte säga skulle vara bättre, men det 
kanske är det minst dåliga alternativet. Nackdelen när det gäller demokrati är att de allra flesta 
människorna inte kan fatta de bästa besluten. I eftertanke kanske vi borde anslutit oss till 
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euron då växelkursen stod i 7 kr och nu står den i 10,5 kr, så svenska folket har blivit 30% 
fattigare. Människor har inte tid, kunskap eller viljan att analysera besluten och det är därför 
man väljer förhoppningsvis kloka människor som sitter i styrelsen för att fatta de flesta 
besluten, hellre än att besluta på en stämma. De allra flesta frågorna mår bäst av att behandlas 
av en styrelse som sedan fattar ett beslut i styrelsen och inte går till en stämma – det blir det 
bästa beslutet. Annars blir det att vi har devalverat kronan med 30%. Engagerade 
representanter är nog något bättre än befolkningen i genomsnitt. Man kan ju också säga det 
att vissa av kverulanterna i föreningen har ringt på och tilltvingat sig fullmakter från äldre 
svaga människor som pressats att skriva på och så har demokratin gått till här. Man borde 
egentligen ta bort fullmaktsinstitutet för att annars blir det ju den som tilltvingar sig flest 
fullmakter som har möjlighet till framgång. 

 
20. Vad kännetecknar en bra ekonomi för en bostadsrättsförening? (Låga avgifter, låga 

avgifter per kvm, belåningsgrad) 
Låg belåningsgrad. 
 

21. Hur skulle du bedöma föreningens ekonomi och förutsättningar för att kunna driva 
projektet? (utgick man främst från belåningsgraden per kvm, skuldsättningen, 
Soliditeten, Likviditet) 

AAA-rated. Storstugan har oerhört bra ekonomi. När jag blev ekonomiansvarig runt 2009, så 
amorterade jag de första tre åren mer pengar än föreningen hade gjort sammanlagt under de 
46 år sedan den startades, medan avgiften samtidigt sänktes. När vi lånade pengar inför 
stambytet fick vi lånet per telefon av banken eftersom vi hade den bästa ratingen och inget 
möte behövdes. 
 

22. Skulle du säga att föreningens ekonomi egentligen var obetydlig för genomförandet 
av Storstugan 2.0-projektet pga. det höga markvärdet finns. Dvs att vinsten som 
marken skulle generera skulle täcka projektets kostnader med felmarginal?  

Ja, Storstugan skulle ju inte ta någon ekonomisk risk, man behövde inte använda sin egen 
plånbok, så ekonomin hade för projektet ingen betydelse. 
 

23. Hur skulle du säga att den interna dialogen mellan medlemmar och styrelse kring 
projektet ’Storstugan 2.0’ skiljer sig från andra projekt ni genomfört?  

Ja, det var mer information i omsättning för Storstugan 2.0-projektet. 
 

24. Finns det en typisk process-mall som ni gått igenom i varje projekt?  
Man har en underhållsplan som tar upp alla komponenter som finns i föreningen, vilken gås 
igenom varje år. Ett antal saker från underhållsplanen kommer upp varje år som måste 
beslutas kring om de måste åtgärdas. Det är så man jobbar med periodiskt underhåll i en 
bostadsrättsförening. Tex om fönstren dyker på underhållsplanen och medlemmar har klagat 
på att det snöar in, ja då behöver man besluta kring detta. 
 

25. Ur tidningen Mitt i Täby (maj 2017) sa du: ” Vi är medvetna om att det är ett väldigt högt hus 
men vi vet också att höga hus krymper på höjden senare i processen.” – Var det så att man hade 
tagit i lite extra med höjden på höghuset för att ni visste att dialogen med berörda 
skulle tvinga ner våningstalet? 
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Ja. Ur mina erfarenheter från förlikningsdiskussioner i domstol så inser de flesta att första 
budet i diskussionen inte kommer vara förlikningsuppgörelsen. Man siktar lite högre, för att 
ha lite prutmån. Tanken var ju naturligtvis inte att bygga ett 100-våningshus, men vi kanske 
hade fått upp ett 50- eller 60-våningshus och det tror jag också alla förnuftiga människor hade 
förstått också. I alla planprocesser blir det alltid prutning.  
 

26. Tror du att det är någon utmärkande faktor som avgjorde att förslaget röstades ner 
tillslut? 

Jag tror att det beror på två saker. Dels åldersfördelningen och dels vilka typer av människor 
som bor i huset. Storstugan består av väldigt många äldre människor som flyttar från villor, så 
det är praktiskt taget ett ålderdomshem kan man säga. Man får väl säga att Täbybor och 
många som bor i Storstugan är ganska lyckligt lottade. De är ofta relativt friska, pigga och har 
ofta ett väldigt välfyllt bankkonto. De flesta i Täby behöver inte vara oroliga för att pensionen 
inte ska räcka till, för att inte ha råd att köpa medicin, för att inte ha någonstans att bo. Är det 
exempelvis så att bilen brakar ihop så köper man bara en ny. Med detta sagt så måste 
tristessen på något sätt kanaliseras till något annat och då kanske man oroar sig för det här 
projektet istället. Ett annat exempel är typen av människor som bor på Östermalm jämfört 
med de som bor på Söder. Går man ut på Östermalm klockan 01 på natten en torsdagskväll är 
det helt dött, men går man ut på Söder, se hur det ser ut där. Så för projektet avgjordes det 
nog på en kombination av människor som är vana att få som de vill och som inte ser ett behov 
av bostäder eller att förändra. 
 

27. Tror du att föreningen inom en snar framtid (5–10 år) tar upp diskussionen för 
bostadsbebyggelse på parkeringen?  

Jag är helt övertygad om att någon form av exploatering av parkeringen kommer att 
genomföras, men kanske inte i samma utförande. Det kommer nog ta minst 5 år. 
 

28. Om du skulle rekommendera någon erfarenhet till andra brf gällande den interna 
processen ni genomgått gällande detta förtätningsprojekt på 
bostadsrättsföreningars egen ägda mark – vad skulle du rekommendera då? 

Man kunde ha lagt mer tid och brutit ner dialogen i ännu mindre grupper och informerat alla. 
Prutmånen som 100 våningar utgjorde, blev så stor att förslaget blev för groteskt för vissa. 
Man kanske hade tagit i så att man hade prutmån, men inte fullt så mycket. 
 

29. Var det tänkt att ni skulle flytta in i det nya höghuset? 
Troligen ville vissa av föreningsmedlemmarna flytta in där men jag vill bo i villa. Jag har aldrig 
haft nån ambition att bo i huset. Men vem vet kanske när jag närmar mig 80 skulle jag också 
vilja flytta in där. 
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7.2 Intervju med den s.k. projektmotståndaren, 2 maj 2019 
1. Vad skulle du säga varit din största drivkraft för att vara engagerad i föreningens 

olika projekt? 
Min största drivkraft är att man ska göra rätt saker på rätt sätt. Medlen ska användas på rätt 
sätt. En känsla av ansvar. 
 

2. Projektet startades upp i december 2012. Var det flera som innan dess, inofficiellt 
diskuterat att ändra användningen av parkeringen – och varför denna idé kom 
till bordet just då?  

Inte vad jag vet, men jag träffade flera stycken som stod på gården och pratade om det här 
förslaget. Då hade projektet vuxit från 600 till 1400 bostäder. Vi bildade då Grannsamverkan 
med ca 10 personer. 
 

3. Gick det bra att ta reda på information kring projektet? 
Nej inte från styrelsen. Först försökte vi samarbeta med dem för att få information och för att 
lyfta frågor som störningar och andra risker, men vi fick inga faktagrundade svar. Vi 
kontaktade en barnpsykiatriker som förklarade vad man kan utsättas för under en sådan 
byggnation. Även åldersfördelningen i föreningen var viktig här. Sedan hade vi föreläsningar 
för att lyfta frågorna kring vilka risker medlemmarna kan utsättas för, för att kunna ha en 
dialog med de boende. Vi lyfte också frågor kring brandgator, parkeringsplatser och 
sophämtning under byggtiden. Därefter blev styrelsen orolig och tog fram egna riskanalyser 
via en konsultfirma.  
 

4. Vad var den ursprungliga planen var för hur parkeringen skulle bebyggas? 
600 bostäder med 4-5 vån. Styrelsen ville ha stämmans accept på att ta fram detaljplan. 

 
5. Hur var det tänkt att det underjordiska garaget skulle utformas? 

Det var tänkt som ett 3-plans garage under husen. Men dem som hade ritat åt styrelsen hade 
inte gjort några fullständiga ritningar. Så en föreningsmedlem som är utbildad civilingenjör 
lade ner många timmar på att räkna på saker som uppfart-och- nerfartsramper mm. Det var 
då vi insåg att vi höll på att bli lurade. 
 

6. I ett av förslagen var det också tänkt att man skulle bygga på en våning på 
Storstugans befintliga hus. Hur såg du på det? 

Just det förslaget har aldrig funnits med på något stämmobeslut och det har även kostat 4,5 
miljoner kr extra att dra upp hissen en våning till, i samband med bytet av hissar. Detta 
beslutades av styrelsen själva och gjordes ifall att man skulle bygga på en extra våning. Det är 
något som den f.d. styrelseordföranden borde betala eftersom det har blivit en fördyrning för 
medlemmarna. 
 

7. Har parkeringen alltid haft låg nyttjande-grad? 
Nej jag tycker det är färre bilar nu, vilket kanske beror på att de många äldre medlemmarna 
kanske har gjort sig av med sina bilar.  
 

8. Hur ändrade sig planförslaget under tidens gång? (Ändrades planen mycket från 
det ursprungliga förslaget?) 
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Det nya förslaget som innefattade höghuset på 300 meter och 1400 bostäder istället för 
tidigare 600, presenterade styrelsen plötsligt och det var ingenting som presenterades under 
någon stämma. Det var ju detta som vi gick igång på. ”Vad håller de på med nu!?” 
 

9. Fanns det insyn i hur förslaget ändrade sig? 
Nej, vi blev bara ställda inför att ”nu är det såhär”. 
 

10. Hur gick de 6 s.k. ”trappmötena” i marknadssalen till? 
Styrelsen bjöd in några trapphus i taget. Mötena var dock bara envägskommunikation och 
berättade om att ”såhär ska det bli”. Ingen dialog. Vi ville sprida sakkunnig information till de 
boende så de kunde veta hur de skulle rösta. Men vi fick ju ingen saklig information, det var 
bara styrelsemedlemmens idé. 
 

11. 2013 skickades ansökan om planbesked in som föreningen fick godkänd 2015. 
Delgavs övriga föreningsmedlemmar det positiva men justerade planbeskedet 
från kommunen? (Eller stannade det hos styrelsen?) 

Allting var ”sekretess” från den styrelsen. Det fick grannsamverkan leta efter själva. Styrelsen 
ville inte att vi skulle veta någonting om projektet. 
 

12. Vilket motiv tror du att styrelsen hade med att bebygga den övre parkeringen 
med bostäder? 

De ville bygga för sin egen vinning, att de byggde för att själva bo i en lyxlägenhet i tornet, och 
skulle få en ”fjäder i hatten” genom att det är ett prestigeprojekt samt att de skulle få 
ekonomisk utdelning. Jag anar också att de säkert också får pengar i egen ficka genom att 
förhandla med stora byggföretag när de lyckas sluta avtal. Korruption helt enkelt. 
 

13. När började du ana felaktigheter i planen för projektets genomförande – och 
vilka var dessa? (Ex: Varningssignaler: För godtyckligt uppskattad tidsram, 
glädjekalkyl, grövre bullerstörningar från lastbilstransporter mm) 

När kalkylerna kom i Storstugenytt, som sa att vi skulle få bo gratis i 10 år, att föreningens alla 
lån skulle betalas tillbaka.” I samband med detta bildade vi också Grannsamverkan. 
 

14. Hur framförde du kritiken till styrelsen och övriga föreningsmedlemmar? 
Via vårt forum och våra infomöten i Marknadssalen & grannsamverkan. 
 

15. Hur bemöttes din kritik? (Upplever du att andra medlemmar i BRF visat sitt stöd 
för dina anmärkningar?) 

Folk blev så engagerade när de fick saklig information så alla hjälpte till att ta fram den. Vi ville 
också att styrelseledarmötena skulle komma på informationsmötena men de som drev 
projektet mest kom inte, utan endast några styrelsemedlemmar vilka var kritiska mot hur 
övriga styrelsen agerade i sina roller, kom. 
 

16. Skulle du säga att arbetet i en bostadsrättsförenings styrelse till stor del är ideellt 
arbete, med marginella arvoden? 

Man är förtroendevald och får någonting för arbetet man gör. Jag satt dock tidigare i 
valberedningen så jag intervjuade styrelsemedlemmarna varav vissa uppgav att de jobbade 
40 timmar per vecka med styrelsearbetet, trots att vissa av dem också hade heltidsjobb. 
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Styrelsearvodena beräknades också då utifrån arbetade timmar, så de hade en stor 
inkomstkälla därav. Det kan ha varit först på årsstämman 2015 eller 2016 som förslaget om 
prisbasbelopp-baserade arvoden beslutades. En styrelsemedlem vill även skriva falska 
protokoll för att hävda att fler möten än vad som faktiskt ägt rum, hade skett, just för att öka 
ersättningen. 
 

17. Tror du själv att ditt deltagande i processen mot bygget av Storstugan 2.0 har 
varit en stor bidragande faktor till utfallet (att bygget röstades ner)? 

Ja, det var mitt mål. 
 

18. Vad ville du åstadkomma med att lyfta kritiken kring projektet (och dess 
orealistiska ”glädjekalkyler”)? Att styrelsen skulle redovisa en mer korrekt och 
verklighetsförankrad bild av hur projektet kommer upplevas, eller att hela 
projektet skall stoppas oavsett? 

Jag ville att styrelsen skulle delge oss saklig information och vara mer transparenta, för att 
därefter kunna fatta ett vettigt beslut. 
 

19. Hur har ditt förtroende för dåvarande styrelsens sätt att informera och driva 
projektet påverkats medan det diskuterades inom Storstugan? 

Absolut inget förtroende för den styrelsen, och sagt till nuvarande valberedning att de inte är 
valbara att komma tillbaka. 
 

20. Skulle du säga att ditt förtroende för dåvarande styrelsen har påverkats pga. 
redan tidigare projekt (hissprojektet, fönsterprojektet, SVAF (värmeverks-
projektet))? 

Absolut. Fönstren byttes till en sort av sämre kvalité och av annan estetik som ändrar utseende 
på huset. Jag tycker att huset borde vara K-märkt. Fönstren har även satts in i murkna 
träkarmar. Det är en kompetensfråga. Man borde haft en referensgrupp där man tar in 
boende som får vara med och påverka i vissa projekt. 
 

21. Vad skulle du säga är den största/dem största osäkerhetsfaktorn/erna i projektet 
- Är det Byggandet med sprängning nära boende + osäkra förstärkningsåtgärder 
av det underjordiska garaget, eller annat? 

Det var bullerstörningar, hur luftkvalitén påverkas, antalet lastbilslass, hur de äldre i slutet av 
livet skulle påverkas i sina sista år samt att det skulle pågå i många år. 
 

22. Om styrelsen tagit fram en kalkyl som var för optimistisk – och att det fanns risk 
för skuldsättning för föreningen, istället för ekonomisk vinst – varför tror du att 
de fortsatte driva på projektet? 

Okunskap, oprofessionalism och för egen vinning. 
 

23. Vad kan ett sådant vinstintresse bero på? Tror du att ett sådant vinstintresse 
föreligger till följd av de senaste årens stigande bostads och mark-priser?  

Marknadspriserna och storhetsvansinne. 
  

24. Skulle du säga att en bostadsrättsförenings styrelse är lämplig, med avseende på 
kunskap, erfarenhet och tid att avvara, för att driva utformningen av byggandet 
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av ett sådant stort projekt som Storstugan 2.0 innebar? (Där kommunikation 
med kommun, byggherrar och kringboende fordras) 

Nej, det tycker jag inte. 
 

25. Varför tror du att folk ville resp. inte ville genomföra projektet? 
Det verkade handla om att parkeringen kunde användas bättre. 
 

26. Varför fanns det ordningsvakter på en av föreningsstämmorna? 
I en årsstämma i Tibble-teatern så hade styrelsen kallat dit ordningsvakter som stod vid 
ingången och som själva, när jag frågade dem varför dem stod där, undrade lite samma sak då 
de var så många äldre där. 
 

27. Vad hände med extrastämman planerad 9 maj 2017 som ställdes in? (Beslut om 
Avsiktsförklaringen skulle skrivas på eller ej) 

I maj kallade styrelsen till stämma i Åvaskolan, och det begärdes bussar för att handikappade 
skulle kunna ta sig dit. Vi uppfattade då att vi skulle rösta kring om Avsiktsförklaringen skulle 
skrivas på. Fullmakter skrevs på. Det har aldrig varit så mycket personer på en stämma som 
då i maj, kanske 400 personer. Många människor i rullatorer och rullstolar. Stämman 
öppnades men sa att den skulle återkalla/avbryta stämma för att den inte var ”behörigen 
kallad” för att den f.d. styrelseordföranden hade kallat stämman en vecka i förväg, när man 
måste kalla två veckor i förväg. Men det fanns en övergångsbestämmelse till 1 juli det året, 
som vi senare hittade. Senare började stämman i takt ropa mot den f.d. styrelseordföranden; 
”Avgå, avgå!”. Att ställa in stämman resulterade också i extra kostnader som extra färdtjänst-
resor, lokalkostnader, personalkostnader.  
 

28. Det togs fram en Granskningsrapport 2018 för att granska tidigare ”projekt”-
styrelsen. Vilka beslutade om att ta fram den? 

Det var vi i Grannsamverkan som tog fram den. 
 

29. Vad skulle du säga att syftet med Granskningsrapporten var?  
Syftet var att belysa det som av styrelsen kallats ”sekretess”, när man efterfrågade 
information kring projektet och andra projekt. 
 

30. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet på stämman juni 2017? 
Nej. 
 

31. Upprättades det någon skadeståndsanmälan efter att styrelsen inte getts 
ansvarsfrihet? 

Nej, tyvärr inte.  
 

32. Enligt demografisk mätning från mars 2019 är ca hälften av föreningens 
medlemmar 65+. Tror du att åldersfördelningen i föreningen påverkade att 
förslaget till slut röstades ner? (Skulle tex. en ”yngre” brf haft en annan 
inställning mot projektet?) 

De fanns yngre som sa att äldre som bor i föreningen är emot förändring, men det handlade 
ju inte bara om att inte vilja ha förändring, utan om på vilket sätt förändringen skulle ske och 
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till vad. Jag tror dock att yngre i större grad var positiva till projektet. En psykiatriker pratade 
också om att äldre är mer känsliga mot byggstörningar, dels pga. att det är så ångestladdat. 
 

33. Givet att kommunen i planbeskedsutredningen poängterade vikten av behovet 
av att den nya bebyggelsen mellan storskaliga storstugan och den låga 
villabebyggelsen i norr blir till ett mellanskikt och utformas omsorgsfullt – tror 
du att kommunen skulle ha godkänt ett 300 m högt hus? 

Nej.  

34. Vad skulle du säga kännetecknar en bra ekonomi för en bostadsrättsförening? 
(Låga avgifter, låga avgifter per kvm, belåningsgrad) 

Man ska inte för högt belånad för det kan betyda att man har för låga avgifter. 
Huvuduppdraget för en styrelse är ju att förvalta, underhålla, se till att det håller och är 
trivsamt, men absolut inte att hitta på projekt och bilda bolag.  
 

35. Hur skulle du bedöma föreningens ekonomiska förutsättningar för att kunna 
driva kostsamma projekt?  

Jag tycker att vi har en stabil ekonomi, absolut, men vi har ju ökat våra lån via fönster- och- 
hissprojektet vilka jag tror kostade 40 milj. kr var, vilket har fördubblat våra lån. Jag kan känna 
en oro över att vi är bundna till fjärrvärmeverket värmedistributör för oss, fram till 2040 och 
att vi har gått i borgen med 60 milj. kr. Jag tycker att vi ska börja amortera eftersom vi inte vet 
vad som händer med räntan. 
 

36. Sågs vinsten som marken skulle generera som tillräcklig för att täcka projektets 
kostnader med felmarginal?  

Dåvarande styrelsen hävdade det, men det är svårt att säga. Den f.d. styrelseordföranden ville 
ju sänka avgiften eftersom vi skulle bo gratis i 10 år. 

 
37. Tror du att det är någon enstaka faktor som gjorde att förslaget röstades ner 

tillslut? 
Styrelsens förslag föll pga. att de själva inte hade kontroll över vad projektet egentligen 
innebar. Projektet var så dåligt genomfört vilket bevisar deras inkompetens och att en styrelse 
inte ska driva sådana projekt om man inte besitter kompetensen. 
 

38. Skulle du säga att det är betydligt svårare att fatta beslut i en brf än i andra 
organisationer? (pga. alla medlemmars demokratiska rätt att rösta och göra sig 
hörda) 

Inte om styrelsen har ett genomtänkt förslag och kan skilja på vad styrelsen kan besluta om 
och vad som bör läggas fram till stämman att besluta om. Jag tror man måste vara klar om vad 
man har för uppdrag när man sitter som ledamot. Nu blev det ju fel i och med att de inte tog 
upp viktiga saker som att det senare blev 1400 bostäder istället för 600, på stämman. De sa 
ungefär ”det löper på”. Vi försökte leta i årsredovisningen vad det här projektet kostade 
styrelsen, men vi fick aldrig reda på det. 
 

39. Tycker du att processen har varit så demokratisk den skulle kunnat vara? 
Från styrelsen var det väldigt odemokratiskt men tack vare grannsamverkan blev det mer 
demokratisk. De ville inte att medlemmarna skulle ha insyn. 
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40. Finns det en typisk process som en brf går igenom i varje enskilt projekt? – Hur 

ser den ut? 
Man kan tillsätta en utredning med styrelseledamot, förvaltare och fastighetstekniker för hur 
det skulle kunna se ut och gör sedan en kostnadsberäkning. Sedan beslutas om detta är något 
styrelsen kan ta beslut om själva, eller måste tas upp till stämman. Styrelsen kan tex. vara 
oeniga och bör då ta det vidare till stämman för beslut.  
 

41. Tror du att föreningen inom en snar framtid (5–10 år) åter igen ta upp 
diskussionen för bostadsbebyggelse på parkeringen?  

Ja, vi ligger lite lågt ett tag, men kanske nästa år kan man göra en enkätundersökning. Då 
måste man veta vad en parkeringsutökning kan kosta.  
 

42. Vilken typ av bebyggelse på övre parkeringen skulle du tycka vara bäst? 
Förbättrad parkering är faktiskt bäst. Den kanske kan utökas med tak eller bli bredare på vissa 
ställen för att barnfamiljer eller handikappade ska komma ut ur bilen lättare. Kanske 
eventuellt två trevånings-hus längst bort. Men vi behöver inte ha för bråttom för vi behöver 
ju spara marken till nästa generation. Det är inte fel att bevara och förvalta.  
 

43. Om du skulle rekommendera någon erfarenhet till andra brf gällande den interna 
processen av förtätningsprojekt på förenings egen ägda mark – vad skulle du 
rekommendera då? 

Ifrågasätt huruvida det kommer att påverka livskvalitén, miljöaspekter, bli mer trafik, buller, 
insyn mm. 
 

44. Täby kommun har ett tillväxtmål på att Täby ska vara mellan 80 – 100 000 
invånare 2030 (nu 70 000) samt att kommunen behöver bygga drygt 16 000 nya 
bostäder till 2035 (enl. ök. inom sverigeförhandlingen om roslagsbanans 
förlängning). Kommunen har även i sin ÖP sagt: ”Gustav Bergs väg kan på sikt 
förlängas till Åkerbyvägen för att möjliggöra kompletterande bebyggelse i 
området [en åtgärd som] är beroende av att intresse finns från de privata 
markägarna längs Gustav Bergs väg att utveckla sin mark.” Kommunen visar även 
en principskiss över hur framtida kvartersstruktur på parkeringen kan se ut. 
Skulle du säga att kommunens plan för att parkeringen ska bebyggas har 
påverkat projektet i någon riktning? 

Jag har inte märkt något.  
 

45. Kommunen bedömer som sagt parkeringen som en plats i centralt, 
kollektivtrafiknära läge och att asfalterade ytor som den, bör exploateras i 
samband med Täbys ambition om att ”läka samman stadskärnan” – håller du 
med om att parkeringen är en bra plats att bebygga i det avseendet? 

Nej. Jag vill helst inte förtäta mer i centrum. Fortsätt ut på galoppbanan. 
 

46. Om du inte skulle bo i storstugan vart skulle du bo då? 
Jag har bott här i 12 år och har ingen tanke på att bo någon annan stans. 
 

47. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Jag är stolt över arbetet vi gjorde i Grannsamverkansgruppen och att vi lärde känna varandra 
och fick bättre gemenskap. Annars är det svårt att få yngre som är yrkesverksamma att bli 
delaktiga i styrelsen.  
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7.3 Intervju med den f.d. valberedningsmedlemmen, 2 maj 2019 
1. Hur länge har du bott i föreningen? 

Sedan 2005, i 14 år. Även bott i en kortare period på 90-talet. 
 

2. Vad har du för yrkes-bakgrund? (Tidigare projekt, liknande åtaganden) 
Jag är läkare. 
 

3. Har du alltid varit engagerad i föreningens utveckling? 
Jag har varit i valberedningen i flera år där man djupintervjuar alla som sitter i den gamla i 
styrelsen och fråga hur det går, för att välja ny styrelse. Jag var inte med och valde in den 
projekt-aktuella styrelsen. 
 

4. Projektet startades upp i december 2012. Var det flera som innan dess, informellt 
diskuterat att ändra användningen av parkeringen, och varför denna idé kom till 
bordet just då? 

Det får du nog fråga den f.d. styrelseordföranden om. Men det var ju inte bara han som drev 
projektet utan även dåvarande förvaltaren, vilka för övrigt också var rivaler mellan att styra i 
projektet, som de båda tyckte var bra. 
 

5. Hur började projektet att utforska möjligheten att förtäta på parkeringen? 
När jag satt i valberedningen kom jag fram till att den f.d. styrelseordföranden är en mycket 
driftig person som tar egna initiativ och därav bottnar väl också motståndet mot honom. I 
början trodde jag själv inte på att projektet skulle gå att få igenom då det var så stort men sen 
märkte jag hur den f.d. styrelseordföranden satsade så seriöst och till min förvåning verkade 
det vara genomförbart. Han satsade väldigt stort på att informera kring projektet i alla 
trappuppgångar via olika möten där han och andra inbjudna förklarade kring projektet. Så jag 
har stöttat projektet. Men sedan bildades en motståndsgrupp (Grannsamverkan) mot 
projektet vilken blev nästan som en häxprocess, en nästan fanatisk motståndsgrupp. De gick 
också upp i trappuppgångar och propagerade mot och skrämdes kring projektet.  
Det var ju också så att projektmotståndaren redan under stambytet hamnat i konflikt med 
den f.d. styrelseordföranden, som försöktes få bort ur styrelsen. 
 

6. Vad var den ursprungliga planen för hur parkeringen skulle bebyggas? 
Först var förslaget ett höghus om 60 våningar, vilket var visionen från början. För att få med 
folk på detta ändrade man då till tre förslag för att gå besluta och vidare med vilket som var 
bäst.  

7. Skulle man bygga ett Underjordiskt garage? 
Ja, det var tänkt att man skulle ta hissen till plan -1 och gå ut i gångar till det underjordiska 
garaget, i flera plan, men man ville inte bygga nära befintliga huset för att inte påverkan de 
boende i för stor utsträckning. 
 

8. Har parkeringen alltid haft låg nyttjande-grad? 
Ja, så länge jag har bott här, sedan runt 1999, har det varit låg nyttjandegrad. 
 

9. Hur ändrade sig planförslaget under tidens gång? (Ändrades planen mycket från 
det ursprungliga förslaget?) 
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I början fanns tre förslag om ca 600 bostäder vardera vilket sedan utökades genom ett 105-
våningars hus, men jag kan inte exakt antal lägenheter. Jag kan också ha inspirerat till högre 
huset då jag sa att ett 100-våningshus kan vara väldigt vackert. 
 

10. Fanns det insyn i hur förslaget ändrade sig? 
Jag tycker att jag fick mycket insyn men jag var ju också intresserad. Jag upplevde inget 
smusslande, utan om man frågade så fick man svar på det. 
 

11. Hur gick de 6 s.k. ”trappmötena” till? (Marknadssalen) 
Trappmöten var då varje trapphus bjöds in att delta på möten som styrelsen höll i kring 
projektet.  Det var ju många informationsmöten under gången också. 
 

12. 2013 skickades ansökan om planbesked in som ni fick godkänt 2015. Delgavs 
övriga föreningsmedlemmar det positiva men justerade planbeskedet från 
kommunen? (Eller stannade det hos styrelsen?) 

Ja det tycker jag. Vi fick ju ta del av kommunens positiva besked till projektet.  
 

13. Vilket motiv tror du att styrelsen hade med att bebygga den övre parkeringen 
med bostäder? 

Den f.d. styrelseordföranden var ju mycket driftig person och han såg detta som en 
utvecklingsmöjlighet att göra föreningen starkare. De äldre i styrelsen menade dock att den 
f.d. styrelseordföranden inte alltid förankrade allting och var tvungen att tas lite i örat för att 
ibland gick saker lite väl fort. 
 

14. Hur såg du på den kritik som pågick mot projektet som; för godtyckligt 
uppskattad tidsram, glädjekalkyl, grövre bullerstörningar från lastbilstransporter 
mm? 

Kritiken var ju mer som en häxprocess som grundar sig snarare i en personlig agenda att få 
bort den f.d. styrelseordföranden som de menade hade för stort inflytande. Det var ju också 
så att vissa av kritikerna som satt i valberedningen gick bakom ryggen på mig för att försöka 
få bort den f.d. styrelseordföranden. Det var mycket ful-spel och personligt påhopp utan saklig 
grund. 
 

15. Hur bemötte du kritiken mot styrelsen och övriga föreningsmedlemmar? 
Jag förklarade min ståndpunkt att stödja styrelsens arbete med projektet, men gjorde annars 
ingen stor sak av det. Jag har fått förtroende för dem via erfarenhet, att jag bott här länge, att 
de suttit länge i styrelsen och att jag fört intervjuer med dem. Jag har skaffat mig en bred bild 
av dåvarande styrelsen. Det fanns ju kritiker som satt på mycket teknisk kunskap, men vilken 
inte alltid var relevant, utan det var lätt att därför bli en rättshaverist. Man försökte hitta 
tekniska invändningar mot projektets genomförande, som inte var riktigt relevanta och inte 
var problem för genomförandet. 
 

16. Tror du själv att ditt deltagande i processen för bygget av Storstugan 2.0 har varit 
en stor bidragande faktor till utfallet (att bygget röstades ner)? 

Jag kan möjligen ha varit till inspiration i informella samtal. 
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17. Vad skulle du säga är den största/dem största osäkerhetsfaktorn/erna i projektet 
- Är det Byggandet med sprängning nära boende + osäkra förstärkningsåtgärder 
av det underjordiska garaget, eller annat? 

Många äldre kritiserade ju att de inte vill leva ut sina sista år kring en byggarbetsplats, men 
själv skulle jag tycka det vara intressant att se bygget fortlöpa. Jag har även levt i Kina och sett 
skyskrapor på nära håll, vilka kan vara väldigt vackra och estetiska. 
 

18. Om styrelsen tagit fram en kalkyl som var för optimistisk – och att det fanns risk 
för skuldsättning för föreningen, istället för ekonomisk vinst – varför tror du att 
de fortsatte driva på projektet? 

Kalkylen som hade tagits fram var hållbar. Avsiktsförklaringen var ju framtagen och färdig att 
skriva på och då hade vi ju fått den avtalade summan, oavsett det faktum att bostadspriserna 
nu efteråt sjönk lite. Det var byggherren som skulle stått för den ekonomiska risken inte 
föreningen. Kritiken mot ”glädjekalkylen” vara bara en skrämseltaktik. Motståndarna skrek 
mot den f.d. styrelseordföranden ”du ljuger!”.  Men vi skulle ju fått varsin parkeringsplats i 
det nya garaget, avgiftsfritt boende i 10 år, föreningens alla lån skulle betalts av mm. 
 

19. Skulle du säga att en bostadsrättsförenings styrelse är lämplig, med avseende på 
kunskap, erfarenhet och tid att avvara, för att driva utformningen av byggandet 
av ett sådant stort projekt som Storstugan 2.0 innebar? (Där kommunikation 
med kommun, byggherrar och kringboende fordras) 

Nej, normalt inte. Men deras meningen var att lägga ut projektet på kunniga personer. Det vi 
skulle besluta om var ju att sälja byggrätten och inte själva bedriva utformningen av bygget, 
men om vi sålde byggrätten skulle vi fortfarande få vara med och utforma byggnationen. 
 

20. Tror du att det fanns ett vinstintresse i dåvarande styrelsen som drev projektet? 
Ja. Många av de yngre i föreningen blev besvikna av att det inte blev av för att de gärna hade 
erhållit en stor summa pengar. 
 

21. Skulle du säga att styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening oftast får 
marginella arvoden i förhållande till sin arbetsinsats – dvs att det föreligger en 
stor del ideellt arbete? 

Ja, att sitta i en styrelse är ju mer ideellt än vanligt arbete. Den f.d. styrelseordförandens insats 
var ju liten i jämförelse med ersättningen.  
 

22. Hur gick extra-stämman den 9 maj 2017 till? (Det var ordningsvakter på en av 
stämmorna?) 

Det hela inleddes väl på mötet då vi skulle rösta om att skriva på avsiktsförklaringen eller inte. 
Grannsamverkan hade inför detta, i varje trappuppgång gått omkring och skaffat sig 
fullmakter från föreningsmedlemmar för att rösta ner förslaget, vilket jag också informerade 
också den f.d. styrelseordföranden om. Det kan ju också ha bidragit till att den f.d. 
styrelseordföranden insåg att förslaget kommer röstas ner och ville vinna tid att få med sig 
folk. Därför pratade han med juristerna innan mötet skulle börja, som rekommenderade att 
ställa in stämman. Jag tror ju då att den f.d. styrelseordföranden utnyttjade den nya lagen om 
att kunna ställa in stämman då den inte varit ”behörigen kallad” p.g.a. att man kallat till 
stämman med för kort varsel. Stämman ställdes in och folk blev också vansinniga då jag tror 
de fattade att han bara ville vinna tid. Det var som en mobb, en häxprocess i form av en sorts 
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masspsykos bestående av äldre och medelålders människor, som liksom fysiskt höll på att 
attackera den f.d. styrelseordföranden. Det var ju fara för den f.d. styrelseordförandes liv och 
hälsa. Det var väldigt obehagligt. Därför var vi tvungna att ha ordningsvakter på nästa möte.  
 

23. Det togs fram en Granskningsrapport 2018 för att granska tidigare projekt-
styrelsen. Varför togs den fram? 

Syftet med Granskningsraportet skada den f.d. styrelseordföranden. När den gjordes tog man 
inte kontakt med den f.d. styrelseordföranden. 
 

24. Granskningsrapporten (2018) nämner att beslutet att ställa in extrastämman 9 
maj 2017 fattades på pga. ’Oriktig tolkning av lag’ - vårdslöst, känner du till något 
mer kring detta? (Rapporten rekommenderade att inte bevilja ansvarsfrihet pga 
detta) 

Den f.d. styrelseordföranden fick ju information kring möjligheten att ställa in stämman via 
den här lagen, när stämman skulle börja och då fanns inte tillräckligt med underlag och det 
bättre att avbryta än att genomföra en felaktig stämma. Ett beslut som skulle tas på några 
minuter. Jag tror nog personligen också att han kände den starka motståndsvinden emot sig. 
 

25. Enligt demografisk mätning från mars är ca hälften av föreningens medlemmar 
65+. Tror du att åldersfördelningen i föreningen påverkade att förslaget till slut 
röstades ner? (Skulle tex. en ”yngre” brf haft en annan inställning mot projektet?) 

Ja absolut. Helt klart. Alla som jag känner som var för projektet var yngre. Det fanns ju förstås 
äldre som var för projektet också. Alla fördelarna med garage, gratis boende, den nya servicen 
i nybygget lockade. 
 

26. Givet att kommunen (i planbeskedsutredningen) poängterade vikten av behovet 
av att den nya bebyggelsen mellan storskaliga storstugan och den låga 
villabebyggelsen i norr blir till ett mellanskikt – tror du att kommunen skulle ha 
godkänt ett 300 m högt hus? 

Det här är ju en försiktig skrivelse som matchar med de andra två lite mildare förslagen. 
Föreningarna som ligger bakom parkeringen var ju väldigt skeptiska att bli skuggade av en 
skyskrapa.  

27. Vad skulle du säga kännetecknar en bra ekonomi för en bostadsrättsförening? 
(Låga avgifter, låga avgifter per kvm, belåningsgrad) 

Belåningsgraden. 
 

28. Hur skulle du bedöma föreningens förutsättningar (ekonomi) för att kunna driva 
kostsamma projekt? (utgick man främst från belåningsgraden per kvm eller 
skuldsättningen för att avgöra vilka projekt man kan ta sig an?) 

Jag uppfattar den som väl skött, med inte så höga lån per kvadratmeter. 
 

29. I Avsiktförklaringens andra alternativ. Vid beräkningen av köpeskillingen vid 
försäljningen av fastigheten Tibble 9:1 utelämnades beräkningar på försäljningar 
av ytor i höghuset ovanför 250 m, för att skapa ett ekonomiskt incitament att få 
byggherren SSM att arbeta för att kommunen skulle godta ett så pass högt hus? 
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(Vad innebar det? Att all försäljning ovanför den nivån skulle tillfalla SSM som 
vinst?) 

Det kan jag inte svara på. 
 

30. I en slideshow från feb 2017 presenterades att föreningen inte skulle ta någon 
ekonomisk risk – den skulle ligga hos byggherren. Vad menades med det? 

Man skulle sälja byggrätten vad jag förstod, men den f.d. styrelseordföranden framhävde att 
vi ändå skulle ha en viss kontroll över bygget.  
 

31. I ett informationsblad om ’Fortsatt föreningsstämma’ från den som skulle ägt 
rum 9 maj 2017, beskrevs motivet bl.a. som ”styrelsens bristfälliga information 
om bostäder på våra parkeringsytor har genomgående framförts som 
marknadsföring av projektet.” – Hur upplevdes styrelsens information som 
bristfällig? 

Styrelsen gav tvärtom mycket information. De här flygbladen från Grannsamverkan var ett 
organiserat sätt att misskreditera styrelsen, som jag inte upplevde som seriöst. 
 

32. Tror du att det är någon enstaka faktor som gjorde att förslaget röstades ner 
tillslut? 

Ja, det var ju att Grannsamverkan eggade upp och fick medhåll från fler och fler, genom bl.a. 
att vara vältaliga. 
 

33. Skulle du säga att det är betydligt svårare att fatta beslut i en brf än i andra 
organisationer? (pga. alla medlemmars demokratiska rätt att göra sig hörda) 

Medlemmar i bostadsrättsföreningar är ju påverkbara och en vältalig person kan ju få igång 
en irrationell stämning som drivs av en opinion. 
 

34. Hur skulle du säga att projektet Storstugan 2.0 skiljer sig från andra projekt 
(hissprojektet, fönsterprojektet)?  

Det här var ju en mycket större vision, som av många kan ses som orimligt. 
 

35. Tycker du att processen har varit så demokratisk den skulle kunnat vara? 
Ja. Medlemmarna har inkluderats tillräckligt. 
 

36. Finns det en typisk process som man går igenom i varje enskilt projekt? – Hur ser 
den ut? 

Styrelser kan vara så olika så det beror på hur personerna i styrelsen är. Normalt ska det ju 
vara den här långsamma processen, men med den f.d. styrelseordföranden kunde det gå lite 
väl fort. I vissa mindre projekt fick man reda på en förändring först när man såg att det byggdes 
och det är ju inte rätt. Men så var det ju inte i Storstugan 2.0. Att den f.d. styrelseordföranden 
var lite för snabb ibland får väl också sägas vara en av anledningarna till kritiken som lyftes. 
 

37. Tror du att föreningen inom en snar framtid (inom 5-10 år) åter igen ta upp 
diskussionen för bostadsbebyggelse på parkeringen? – Varför isf? 

Det tar nog 10 år. 
 

38. Vilken typ av bebyggelse på övre parkeringen skulle du tycka vara bäst? 
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Personligen tycker jag bättre om ett högt torn och inte många låghus som tar mycket plats. En 
halvstor byggnad på 10-12 våningar blir som en mur, men med ett torn blir det lite luftigt. 
 

39. Om du skulle rekommendera någon erfarenhet till andra brf gällande den interna 
processen av förtätningsprojekt på BRFs egen ägda mark – vad skulle du ge för 
råd då? 

Normalt hade projektet inte gått att genomföra. Tvärtom är jag förvånad att vi kommit såhär 
långt och att styrelsen har drivit processen väldigt bra.  
 

40. Täby kommun har ett tillväxtmål på att Täby ska vara mellan 80 – 100 000 
invånare 2030 (nu 70 000) samt att kommunen behöver bygga drygt 16 000 nya 
bostäder till 2035 (enl. ök. inom sverigeförhandlingen om roslagsbanans 
förlängning). Kommunen har även i sin ÖP sagt: ”Gustav Bergs väg kan på sikt 
förlängas till Åkerbyvägen för att möjliggöra kompletterande bebyggelse i 
området [en åtgärd som] är beroende av att intresse finns från de privata 
markägarna längs Gustav Bergs väg att utveckla sin mark.” Kommunen visar även 
en principskiss över hur framtida kvartersstruktur på Tibble 9:1 kan se ut. -  Skulle 
du säga att kommunens plan för att Tibble 9:1 ska bebyggas har påverkat 
projektet i någon riktning? 

Jag tror inte kommunen har påverkat projektet i någon riktning. Men någon nämnde att om 
vi inte bygger själva kommer kommunen utnyttja planmonopolet och påtvinga byggnation 
(expropriera), med motiveringen ”allmänt intresse”. 

 
41. Om du inte skulle bo i storstugan vart skulle du bo då? 

Södermalm, mer centralt. 
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7.4 Intervju med handläggare på Täby kommun, 29 april 2019 
1. BRF storstugan uppger att de bifogade tre olika förslag på hur byggnationen kunde 

se ut i ansökan till Täby kommun 2013. Hur skiljde sig huvudsakligen de tre 
ansöknings-förslagen ni fick in, med vad ni godkände i planbeskedet? 

Det var tre förslag med väldigt enkla skisser som följde med ansökan. Ett kan beskrivas som 
traditionell, halvhög och ganska tät kvartersbildning. Det andra kan beskrivas som ett antal 
punkthus. Det tredje höghusbebyggelse. Förslaget om det riktigt höga huset inte ingått i 
ansökan till kommunen. 

 
2. När ni fick in ansökan om projektet ’Storstugan 2.0’ jämför ni då vad som önskas, 

med riktlinjer ur översiktsplanen, fördjupade översiktsplanen eller andra 
handlingar? 

Det fanns en tanke från dåvarande stadsarkitekt och kommunpolitiker om att man behöver 
förtäta i stadskärnan och i kollektivtrafiknära lägen, och inte ta grönytor i anspråk. Parkeringen 
är ju en lite udda plats men man resonerade så att som den ser ut idag tillför den inte 
stadskärnan så mycket kvaliteter. (kanske kan läsa i ÖP/planbeskedsutredningen?) 
Planbeskedsutredningen har inlett och nästan avslutats med den pågående Fördjupade 
översiktsplanen och: Man vill via projekt knyta samman kärnan till en stadsbygd. Som platsen 
(Tibble 9:1) ser ut idag tillför den inte stadskärnan så mycket kvalitéer. 

 
3. I planbeskedsutredningen beskrivs vikten av ”att bygga stadsmässighet” (Tät 

bebyggelse, variation i höjd och rumsbildningar). Skulle du säga att de inkomna 
förslagen var tydligt kopplade till Täby kommuns översiktsplan om att ”bygga 
stadsmässigt”? 

Förslagen som kom in i ansökan var inte tydligt kopplade till att bygga ”stadsmässigt” men ett 
av förslagen var lite mer kopplat till det. De andra förslagen var väldigt enkla och ett av dem 
var tänkt att man bygger punkthus som på andra ställen i Täby. 

 
4. Är ansökan om planbesked den enda informationen som kommunicerats till er från 

BRF Storstugan gällande projektet? – Eller har ni fört en löpande diskussion 
innan/efter deras ansökan inkom? 

Ja det är den enda officiella, däremot tror jag att förra styrelsen har uppvaktat politiker men 
det har inte varit på tjänstemannanivå. Det skulle kunnat ha varit så att stadsarkitekt som var 
här då har varit med, men det har inte inkommit några officiella ritningar för det här riktigt 
höga. Jag vet inte när man började med de riktigt höga höghusdiskussionerna. 

 
5. Hur ser Täby kommun på projektets höghusförslag med tanke på att det i ’Fördjupad 

översiktsplan för Täby stadskärna 2050’ (utställningsförslag 2018) står att ”Hög 
bebyggelse som konkurrerar med storstugan, […] bör undvikas.”  

Kan inte säga något om hur vi ser på höghusbebyggelse utan hänvisar istället till ett nyligen 
framtaget Arkitekturprogram på Täby kommuns hemsida, där kommunen yttrar sig kring det. 
Just förslaget på det omdiskuterade extremt höga huset (75–105 våningar) fanns inte med i 
ansökan till kommunen, därför har kommunen heller inte yttrat sig kring det. Ett av de tre 
förslagen ur ansökan var dock ändå ganska extremt, men kommunen har inte tagit ställning 
till höghusfrågan i det fallet heller då inget av de presenterade förslagen varit tillräckligt 
genomarbetade. 
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6. Skulle du säga att det är vanligt eller ovanligt att ni får in exploaterings-ansökningar 
gällande förtätning på privat mark från just Bostadsrättsföreningar? 

Det är inte ovanligt att man som markägare har önskemål om att vilja driva förtätningsfrågor 
alternativt förtätningsprojekt, men det är ovanligt att man kommer så långt att man kan skicka 
in en ansökan till kommunen. Vi har efter det här varit väldigt noga med att man ska ha alla 
med sig alla innan man lämnar in ansökan så att det inte är så att styrelsen inte har hela 
föreningens förtroende. När den fördjupade översiktsplanen togs fram bjöd man in flera stora 
bostadsrättsföreningar som ligger centralt vilka då visade intresse för möjligheten att förtäta 
omkring sig, men de vet numer att de måste ha ett stämmobeslut inom föreningen för att 
kunna gå vidare med ansökan om förtätning. 

 
7. Skulle ni betrakta bostadsrättsföreningar över lag som kunniga nog att driva 

exploateringsärenden på deras egna fastigheter? 
Svårt att säga då jag inte kan detaljerna kring hur man gjort inom just Storstugan. Kunniga kan 
man nog vara med rätt hjälp, men här verkar vara ett exempel på att det har blivit fel iallafall.  

 
8. Skulle du med din erfarenhet bedöma att BRF storstugans projekt-förslag är 

realistiskt? 
Vissa enskilda föreningsmedlemmar kontaktade kommunen inför ett stämmobeslut med 
anledning av olika kalkyler som figurerat inom föreningen som visat på hur mycket respektive 
medlem kan tänkas tjäna på projektet. Och så ska det ju inte gå till eftersom det inte fanns en 
färdig och antagen detaljplan och det är först då som man vet vilken exploateringsgrad som 
kan komma att bli möjlig på en viss markyta och därmed vilka vinster som det kan handla om 
och slutligen är det först då man vet vad för pris man kan få för marken. Om marken ska säljas 
till en byggherre är försäljningen baserad på exploateringsgraden, vilken man inte har innan 
detaljplan är framtagen. Man kan förstås göra kalkyler innan dess men dom är inte säkra. I 
den inkomna ansökan fanns ett förslag som innehöll en högre bebyggelse än de två andra. Det 
förslaget skulle jag säga är orealistiskt eftersom kommunen endast hade gett planbesked som 
säger att kommunen är beredd att planlägga för ett visst ändamål, men med en betydligt lägre 
exploateringsgrad än vad förslaget ansökte om. Planbeskedet anger vad man har att förhålla 
sig till och allt utöver vad det är bara spekulation. 

 
9. I Fördjupning av översiktsplan för Täby Stadskärna 2050 skrivs; ”Gustav Bergs väg kan 

på  sikt förlängas till Åkerbyvägen för att möjliggöra kompletterande bebyggelse i området [en åtgärd 
som] är beroende av att intresse finns från de privata markägarna längs Gustav Bergs väg att utveckla 
sin mark.” Detta omtalar indirekt fastigheten Tibble 9:1. Har Täby kommun vid något 
tillfälle, tex. kring upprättandet av fördjupning av översiktsplan meddelat 
fastighetsägaren (BRF Storstugan) om att man önskar att det förtätas där? (I så fall 
när och hur kommunicerades det?) – Eller kan det vara så att BRF själv tagit reda på 
kommunens önskan om att förtätning bör ske på Tibble 9:1?  

Deras önskan om att förtäta parkeringen fanns innan Fördjupade översiktsplanen togs fram, 
men man har också varit i kontakt med alla BRF som ligger kring vägen om att det finns ett 
förslag om att förlänga den.  

 
10. I Täby Översiktsplan 2010 beskrivs: ”I en studie som gjorts kring befolknings- och tillväxtfrågor 

har konstaterats att det befintliga bostadsbeståndet måste förtätas för att tillväxtmålet ska nås.” 
Täbys tillväxtmål beskrivs vidare vara mellan 80 000 – 100 000 invånare fram till 
2030. Det beskrivs även att: ”en växande befolkning är en förutsättning för att upprätthålla 
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offentlig service och investeringar i kommunen.” – Förtätning verkar alltså vara viktigt för att 
skapa invånartillväxt inom kommunen. Med bakgrund av detta skulle du säga att 
invånartillväxt tillgodoses via förtätningsprojekt (som tex. ’Storstugan 2.0’)? Hurdå? 

Vi försöker läka samman stadskärnan och förtäta i kollektivtrafiknära lägen för att uppnå 
stadskvalitéer via nya, attraktiva bostäder. Tibble 9:1 är en ganska liten pusselbit, men många 
sådana projekt tillsammans hjälper till att uppnå målet om 16 200 bostäder och det finns 
också många andra på privat mark som är intresserade av att bygga. 

 
11. Med bakgrund i förra frågan - skulle du säga att förtätningsprojekt är en viktig 

förutsättning för ekonomisk tillväxt i kommunen? Hurdå?  
Man kan inte säkert säga att invånartillväxt alltid blir till ekonomisk tillväxt då det finns olika 
utjämningssystem med olika åldrar för olika invånare, beroende på vad man behöver för typ 
av kommunal service. Sverigeförhandlingen är en mycket viktig drivkraft för Täby och där ingår 
vårt åtagande på att bygga 16 200 nya bostäder till 2035, många av vilka vi redan. Utredning 
ekonomisk tillväxt. 
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7.5 Mail med handläggare på Täby kommun, 17 april 2019 

’Hej Matthias, 

Det finns ett planbesked från 2015 som du beskriver.  Planbeskedsutredningen som hör till 
ärendet beskriver en mer blygsam utveckling med ca 200-400 bostäder och skiljer sig 
markant från det som av Brf Storstugan har kallats för Storstugan 2.0. 

I ärendet finns planbeskedutredning och tjänsteutlåtande, båda daterade 2015-03-16 och 
protokollsutdrag som visar beslut om planbesked i kommunstyrelsens utskott för 
stadsbyggnads och Miljö 2015-03-30. Handlingarna bifogas. 

I början av 2018 fick kommunen information om att det hade fattats ett stämmobeslut om 
att lägga ned Projektet Storstugan 2.0. Dåvarande styrelsen önskade behålla det planbesked 
som trots allt har fattats, men meddelade att det inte fanns stöd för att påbörja 
detalplaneläggning inom Brf Storstugan. Mot bakgund av detta besked finns det tills vidare 
inte någon planerad tid då eventuellt planarbete kan komma att påbörjas. 

Plankostnadsavtal och Ramavtal har aldrig tecknats och planarbetet har aldrig påbörjats. Det 
finns inte heller någon utsedd planhandläggare. 

Om du skickar mig dina kontaktuppgifter kan jag kontakta dig efter påskhelgen för att delge 
vad jag känner till i ärndet. 

Det är viktigt att pängtera att storstugan 2.0 har drivits inom Brf Storstugan och det som går 
att läsa om detta i Brf Storstugand handlingar skiljer sig väldigt mycket från det faktiska 
planbesked som har lämnats av Täby kommun. Det enda politiska beslut som har fattts i 
ärendet är de handlingar som du får bifogade i detta mail.’ 
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