
SKB har till uppgift a t t  skaffa sina m:dlemmar 
sunda och billiga bostäder. Men föreningen nöjer 
sig inte med detta. Den skulle d å  vara lik de  f l a t a  
andra bostadsföreningar. Den hindrar dessutom, 
tack varc a t t  föreningens medlemmar kollektivt aga 
b o ~ t ä d ~ r i i a ,  a t t  dessa bli Spekulatioiisobjckt. Ingcn 
kan sälja sin bostad och förtjäna pengar på den. 
Meii ingen kali heller förlora. Den sorii hor i en 
SKB-lägenhet äger rät t  at t  saga upp  för avflyttning 
precis soin i et t  vanligt hyreshus och insatsen åter- 
betalas. Hyresgästen själv a r  em':llcirtid ouppsägbar 
- a v  formella skal anges dock kontrakten galla 2 5  

å r  - s3vitt han sköter sig och fullgör sina skyldig- 
heter. 
Men om c11 lägenhet a r  ouppsägbar f rån  värdens 
sida, innebär detta a t t  hyran aldrig stiger. Det ä r  
klart  a t t  vissa driftskostnader under svåra förhål- 
landen, såsom för närvarande branslekostriadcn, 
kunna springa i höjden på ett så avgörande sätt a t t  
särskilda tillägg måste uttagas. Detta har dock inte 
med hyran a t t  göra. Det kan naturligtvis också iii- 
t räffa,  a t t  medlemnirirna besluta modernisera et t  
hus, d ra  in värme och varmvatten etc. Då kan själv- 
k lar t  hyran behöva justeras. Men d å  blir det ju en 
anrian och bättre lägenhet, ar1 den ursprungliga. 1 
SKB förenas sålunda bo~tadsföreni r i~arnas  och den 
fria hyresmarknadens alla fördelar, medan alla deras 
nackdelar,i de förra bundenheten vid lägenheten och 
i den senare risken fö r  a t t  få hyran höjd, äro borta. 
Denna organisation fick SKB redan vid starten för 
2 1  år sedan. Den ä r  lärdomen av  de gamla bostads- 
föreningarnas misslyckanden, vilka vor0 en följd av  
a t t  lägenheterna ofta bl-VO spekulationsobjekt. Men 
det  hände kaiiskr lika of ta  a t t  en l lägenhets ag are» 
på  grund av  förflyttning till annan arbetsplats eller 
tillfälliga ekonomiska svårigheter måste realisera sin 
bostad, varvid han helt eller delvis förlorade de tidi- 
gare surt förvarvade sparslantar han satt iii i bosta- 

den. SKB skiljer sig sålunda från bostads- och bo- 
stadsrättsföreningar därigenom, a t t  den a r  c11 hyres- 
rättsföreiiiiig. I denna har man frihet a t t  f lytta från 
en 15genliet till en Annan ledig sådan i föreningens 
hiis cller f lytta från dem och om så önskas utträda 
ur föreningen och få insatskapitalet tillbaka, men 
man bor lika sakert och minst lika billigt på hyrts- 
rat t  som näganderatt» vilken egentligen blott är 
en besittriingsrätt. Dcn kan följaktligen varkon lag- 
faras eller helånas. 

B l a n d  föreningens gamla papper finns et t  manu- 
skript till et t  föredrag, möjligrn en artikcl, om 
kooperativa bostadsföreningar. Det  heter på  ett 
ställe i detta om principerna för  föreningcni upp- 
byggnad, a t t  .med sin lika rösträtt för alla och sina 
enkla former tilltalar den känslan i de breda lagr'zn, 
vilkas självrerksamhct d ~ t  gäller a t t  väcka». Men 
föreningens organisation niåste samtidigt vara smi- 
dig, effektiv och billig samt lät t  anpassbar även till 
mycket stora förhållanden. Maii vill »med en demo- 
kratisk organisation förena storföretagets alla för- 
delar: tillgång på  sakkunskap och erfarenhet i led- 
ningen, större förtroende hos allmänheteii och lån- 
givarna, en rationell skötsel a v  företaget och ett till- 
varatagande av  alla möjligheter vid finansiering och 
produktion av  bostäder. Med andra  ord:  förceningen 
skall ligga så högt i konkurrensen, a t t  den verkar 
soni en sporre på den privata produktionen att 
åstadkomma bostäder till måttliga priser, men med 
tillgodoseende av  rimliga hygieniska och estetiska 
krav.» 

Efter denna skiss i lät t  antydande streck, daterad 
1916, har  arbetats i 25 år.  Dess idéer h a  visat sig 
bärande på alla punkter. I sin organisationsform är 
SKB sålunda demokratisk. Föreningsmötet är  högsta 
bestämmande organ och detta väljer styrelse och för- 
troenderåd. Men eftersom föreningen nu består av 



2.800 medlemmar skulle det vara olämpligt och 
tungrott a t t  kalla alla dessa till föreningsmötet. Dar- 
för uppdelas »med hänsyn till fastigheternas bela- 
genhet och, i görlig mån, bostädernas karaktär,  med- 
lemskretsen i ett lämpligt antal  distrikt». Medlem- 
mar utan lägenhet bilda särskilt distrikt. P å  di- 
striktsmöten väljas fullmäktige till föreningsmötet, 
inför vilket styrelsen har a t t  stå till svars såväl för 
föreningens utveckling som för skötseln av  de redan 
utförda bostäd-rna. 
Förvaltningen av  SKB:s stora fastighetsbestånd a r  
centraliserad och handhas av styrelsen, vilket i stora 
avgörande frågor skall höra fartroenderådets me- 
ning. Styrelsen och framför allt dess ordförande del- 
tar aktivt  i det administrativa arbetet, varigenom 
de egentliga administrationskostnaderna bli mycket 
låga. Föreningen har en föreståndare som vakar över 
fastigheterna och samtidigt ä r  ansvarig byggmästare 
för föreningens nyproduktion. En kamrer ar  chef 
för kontoret och darjiimte styrelsens sekreterare. P å  
kontoret äro  dessutom för närvarande fem personer 
anstallda. Det löpande arbetet i fastigheterna skötes 
av tillsyningsmän. Knappast  något företag av  dcnria 
art och av  denna storlek torde ha en så liten admi- 
nistrativ crganisation. Det ta  ar  en stor gemensam 
besparing för medlemmarna. 

O r s a k e r n a  till a t t  SKB så väl kunnat fylla sin upp- 
gift a t t  skaffa sina medlemmar billiga bostäder, billi- 
gare an  i den öppna marknaden, ligga i själva prin- 
ciperna för föreningen. I en privat  husagnres drifts- 
kalkyl måste även finnas en reserv för hyresför- 
luster. Den behöver intc SKB rakna med. För det 
första står en lång kö i väntan på  sin » tur»  a t t  f å  
hyra i SKB, varför en lägenhet aldrig behöver stå 
ledig. För det andra  finns säkerhet för förfallande 
hyror i medlemmens insatskapital. Kostnaderna för 
de inre reparationerna bli ocksa gansha stora i ett 
privathus, dä r  ombyten av  hyresgäster i r o  täta. Var 
och en som f ly t tar  in vill ha uppsnyggat. Denna an- 
ledning till a t t  »lägga på  hyran» finns inte i SKB, 
dar medlemmarna själva sörja för underhållzt efter 
sina egna önskningar och krav.  Det skall visst inte 
fördöljas, a t t  dessa kostnader äro  en hyresutgift ut- 
över den kontrakterade hyran. Men den verkliga 
hyran blir likväl låg. 
Varje medlem i föreningen som aven a r  hyresgäst - 
man kan som bekant vara  medlem utan a t t  hyra 
lägenhet i SKB - får  ett reparationskonto, vilket 
bildas genom a t t  ranta på insatser och lån överföres 
till detta, som dessutom vaxer med sin egen ranta. 
Och har SKB nog så låga rantor på  lånen i sina 
fastigheter, så veta också medlemmarna a t t  för- 
eningen inte är  snål med räntan på  deras lilla spar- 

kapital. De som äro  aktsamma om sina lägenheter 
och nöja sig med måttliga reparationer kunna t a  u t  
pengar f rån  kontot, sedan detta nått  en viss storlek. 
De  laga omkostnaderna återspeglas i bruttohyrorna, 
som utgör 7,3 I procent av hela den ursprungliga fas- 
tighetskostnaden. Samma p;ocerittal utgör om sub- 
ventionen frånräknas 7 , 4 8  Dessa låga siffror torde 
vara ganska enastående inom fastighetsförvaltningen 
i Stockholm. Man inbegriper full och god förrant- 
ning av  det a v  medlemmarna själva i fastigheterna 
investerade kapitalet, avskrivning å byggnaderna, 
amortering å sekundärkrediten samt dessutom av- 
sättningar för förnyelse och till fonder a v  betydande 
storlek. Reservfonden, dispositionsfonden och övriga 
avsättningar utgöra för närvarande I .6 I 1.000 kro- 
nor. Trots  låga hyror har sålunda full ekanomisk 
stabilitet uppnåtts. Föreningen har utan a t t  göra av- 
kall på  någon punkt under alla dessa å r  följt sin le- 
dande princip: utveckling efter behov, lägsta möjliga 
hyror utan åsidosättande av  ekonomisk s t ab i l i t~ t ,  
samt at t  fördelarna må tillkomma medlemmarna. 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening har brutit 
väg för den bostadskooperation som vuxit sig stark 
under de gångna 25 åren. Många a v  de gamla för- 
eningarna stupade i brist på kunnig lcdning. Andra 
beräknade medlemmarnas insats för  lågt. De  kommo 
i svårigheter, råkade i rufflarhänder och blevo spe- 
kulationsobjekt. En del klarade sig emellertid bra, 
men sågo inte sin uppgift i a t t  föra positiv bostads- 
politik. De  löste sina medlemmars bostadsfråga och 
därmed slutade deras intresse. Den 1908 bildade 
Kooperativa bostadsföreningen syftade längre men 
den fick aldrig något riktigt grepp o m  organisations- 
problemet. Bostadsföreningen Framtiden gjorde en 
vacker insats men svaghet-rna i dess konstruktion 
o r o  uppenbara. Med SKB kom bostadskoop~ratio- 
en på ra t t  bog. 
Det finns omkring 3.000 bostadsföreningar i landet, 
som vill ge sken av a t t  vara  kooperativa. I en av 
socialstyrelsen genomförd utredning om bostads- 
kooperationens utveckling framhålles a t t  många bo- 
stadsföreningar intc kunna anses bedriva bostads- 
kooperativ verksamhet till förmån för  de boende. 
De  äro  affärsföretag i förcningsform. Men avskiljer 
man dessa förklädda företag återstår 1 . 0 6 ~  för-  
eningar av  bostadskooperativ karaktär,  de  flesta 
dock relativt små. Bortåt tusentalet har  tillkommit 
under de senaste 2 j  åren. 
De  nya riktlinjerna för  bostadsföreningsrörelsen 
medförde en snabb utveckling. Mot slutet av och 
närmast efter förra världskriget bildades närmare 
300 föreningar, vilka ännu finnas kvar.  Intresset 
höll sig hela ro-talet tämligen konstant, under d e  



svåra krisåren mattades det. Sedan blev det åter 
fart .  N u  a r  var tionde lägenhet i Stockholm bostads- 
kooperativ. 1 Uppsala, dar  bostadskooperationen 
vunnit den största utbredilingen,-ar var femte lagen- 
het en föreningsbostad. 
Den nya bostadsrättslagen av 1930 inverkade så på 
föreningsbildandet, a t t  fr. o. m. 19 j I det överva- 
gande flertalet eller 91 procent av dr: nybildade för- 
eningarna upplåta sina lägenheter med bostadsrätt. 
En del äldre föreningar ha  aven oniorganiseratc efter 
denna lag. 

E t t  företag som, sedan SKB givit impulsen och ge- 
nom sina från början val genomförda föresatser vun- 
nit såväl statens som kommuneris förtroende, espan- 
derat starkt  och i hög grad bidragit till a t t  framj'l 
bostadsföreningsrörelse11 a r  HSB eller u t ty t t  Hyres- 
gästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. Denna 
har framvuxit  som ett  positivt komplement till den 
uppvaxande hyresgaströrelsen. HSB startade år 
1923. Inte långt därefter bildades en liknande för- 
ening i Göteborg, vilken snabbt följdes av  andra, till 

e n  början huvudsakligen i de  större staderna. Redan 
två  å r  efter starten bildades ett riksförbund av de 
olika HSB-föreningarna för a t t  f r imja  deras intres- : 

sen. Sedan dess har denna rörelse gått kraftigt 
framåt.  Vid senaste årsskiftet omfattade den S i  
lokala moderföreningar med zoS dotterföreningar 
Fastigheternas samiiianlagda taseringhyärde a r  joo 
miljoner kronor. 
En moderförening i HSB a r  en byggnadsförsning 
som överlämnar successivt färdigställda fastigheter 
till förvalt!iiilg av  sarskilda dotterförzningar, bil- 
dade a v  HSB-medlemmar, som i respektive fastig- 
het erh9llit bostadslagenheter iiled bostadsrätt. Med- 
lemmarna i r o  principiellt förhindrade a t t  skaffa sig 
annat  uthyte av sina lägenheter an a t t  bebo dem. 
Genom a t t  moderföreriingen har harid om dotterför- 
eriingariias förvaltning blir denna avsevärt rationa- 

liserad och iijrbilligad. 

En ny koopcrarii. bostadsprodulitiori med stark ex- 
pansionskraft har startats under de senast? åren. Der 
a r  Byggnadsföreningeri Svenska Bostader. Den bör- 
jade ar 1938 a t t  bebygga Centrala Bronlina 111c.d 
amerikansk fart .  Byggnadsföreningen har inriktat sig 
framför allt på  produktion a v  sn~alhus,  vilka upp- 
föras i serier om 10-1 5 hus i varje. Sedan bygg- 
nadsföreningen a r  fardig med fastigheterna övcr- 
latas dessa på  lokala kooperativa bostadsföreningar, 
vilka väsentligen ha förvaltande uppgift. Svenska 
Bostäder har förlagt en del av  sin verksamhet utan- 
för Stockholm. Sålunda har den uppfört  -n seric 
fastigheter i Nacka samt eil serie i Linköping. Spe- 

cialiseringen på smalhus synes ha  vari t  ändamåls- 
enlig, ty  produktionskostnaderna ha  blivit synner- 
ligen låga. Värdet  av  de uppförda fastigheterna i 
Bromma närmar sig 10 miljoner. Utanför  Stock- 
ho1n1 tordc föreningen ha  uppfört  fastigheter för 
minst ett par niiljoner. 

O m k r i n g  jS.oso manniskor äro medlemmar i bo- 
stadstöreningar, varav hälften tillhör stockholms- 
föreningar. Aro dc föreningarnas antal  störst, 
sä tillhör det övirvaldigande antalet medlemmar de  
stora föreningarna, Intressant a r  medlen~niarnas för- 
delning på yrken. Två  tredjedelar av  medlemmariia 
i de kooperativa bostadsföreningarna u t g ö r x  av  ar- 
betare och Iagre tjiinsteman. Vid en jämförelse mel- 
lan de olika förenirigstypernns medlemniar fördelade 

yrken finner man, a t t  gruppen arbetare a r  störst 
hos hyresför:ningar, mindre i bostadsrättsföreningar 
och minst i föreningar med besittriingsratt. Eftersom 
bostadsrattsföreriingarna 5ro yngre - bildade efter 
dc-ri nya bostadsrattslagens tillkomst 1930 - talar 
deras mellanplats hiir för a t t  arbetarna under det 
sista deceiiniet i jiimförelevis större utsträckning an  
förut  atislutit sig till den bostadskooperativa rörel- 
sen. At t  gruppen a r  störst hos hyresrattsförening- 
arna beror p,?, a t t  dessa i allmänhet - SKB a r  dock 
ett undantag - fordra en betydligt Iagre inbetald 
insats an de aridra föreningstypzrna. I Stockholm 
finns utom SKB blott en enda hyresrattsförening. 
Föreningarnas Iiigenhetsbestånd gx en god bild av  
bostadsföreniri~srörc.lsens omfattning och sociala be- 
tucdelse. Sammanlagt ha  föreningarna över 40.000 
lagenheter samt bortåt et t  par tusen lokaler för affa-  
rcr och verkstäder. A v  genomsnittssiffi-or framgår,  
a t t  det a r  mest smålägenheter, vilket för övrigt upp- 
gifterna on1 de boendes fördelning p5 yrken antydde. 
Den bostadskooperativa rörelsens uppgift var ju 
också fran början a t t  bygga sm5lagenhetcr. 
Värdet av  dc bostadskooperativa förei~in~ari- ias 
fastighetsbest'årid ar  mycket stort, bortzt  5 10 miljo- 
ner kronor, varav för Stockholni omkring 300 mil- 
joner kronor. Tyvär r  har materialet inte lämnat 
uppgifter i kronor på nledlemmarnas insatser, men 
da  den i fustigheteriia intecknade galcien uppgår till 
434 miljoner, ä r  det tydligt a t t  bostadskooperatio- 
nens inedlernmar prest-rat en aktningsvärd investe- 
ring av  medel i föreriingarrias fastighetsbestånd. Bo- 
stadskooperationens stora samhalliga betydelse a r  
salunda genom socialstyrelsens offentliga utredning 
klart  dol<umc.riterad. 

De olika bostadsföreningariia betrakta ingalunda 
varandra som konkurrenter. För a t t  biittre kunna 
tillvar'~ta gemencarnma intressen ha  i flera stader 



bildats centralföreningar. I Stockholm skedde detta medlemmarna få rådfråga i lag- och stadgefrågor. 
redan I q 2  I .  En ci.ntralförening har  till ändamål a t t  Till Stockholms Bostadsföreningars Centralförening 
frän-ija de gemensamma intressena genom a t t  bl. a. iiro ai~slutna över zyo föreningar med ett fastighets- 
utföra reparationer och andringsarbetm, göra ge- varde av  i~iemot  joo miljoner kroiior. SKB a r  repre- 
mensamma inköp a v  bränsle, uppratta deklarationer senterad i ceiitralföreningcn av hrr  Ernst Eriksson, 
och bokslut, ombesörja olika slags försäkringar T. L. Karlsson, Samuel Olsson, Jolin Arbin, Abr. 
m. m. En praktiserande advokat har ,~ns t i l l t s ,  vilken Bergvall och K .  A. Eklund. 



På SKB:s kontor 

På kontoret visar Lizzie 
Olsson olika lagenhetstyper 
för den n y a  medlerrzmen. 
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1 
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l .  Ansökan om inträde göres skriftligen 

, till styrelsen, som beslutar om medlems antagande. 
Bifalles ansökan om inträde, skall för medlemskaps 

l vinnande omedelbart inbetalas minst en insats. Ov- 
riga tecknade insatser skola inbetalas på sätt sty- 

) relsen äger bestämma, dock sa att medlem senast 
ett å r  efter inträdet skall hava till fullo inbetalt 
i 9 3 stadgade 5 insatser. 

Mom. 2 För rätt att kunna ifrbgakomma till för- 
hyrande av Iagenhet i föreningens hus, skall med- 
lem hava förvärvat hyresrätt vilket sker därigenom 

till föreningen sasom Ian lämnat 
minst så stort belopp, som tillsammans med in- 
betalt insatskapital svarar mot 10 % av bostads- 
lägenhetens andel av fastighetskostnaden. Styrel- 
sen kan dock da särskilda skäl föreligga upplåta 

) Iagenhet jämväl åt  medlem, som icke till fullo full- 
I gjort här stadgade villkor. 

--- 

8 O / - Jag JBr ju ~ i n t a  p*i pengarna. 



Den som funderar på  a t t  skaffa 
sig en bostad i SKB skall inte bara 
gå in som medlem geiiotn a t t  inbe- 
tala de stipulerade fem insatserna 
på ro kroilor vardera. Medlem- 
skapet ensamt medför nan-iligen 
inte hyresratt i föreningens fastig- 
heter. Sådan ra t t  förvärvas genom 
a t t  mcdlenirnen låiiar föreningen 
en sumtna som motsvarar ro pro- 
cent av bostadslägenhetens andel 
av  fastighetskostnaden. Det ta  blir 
cmcllcrtid inte något dött  kapital. 
Medan inedlemmeii står i kör1 och 
väntar  p å  kallelse fra11 kot~torc t  
för  a t t  f å  gå och viilja ligci-ihet för- 
rantas kapitalet med g;illai~cle spar- 
kasseranta. Skulle förh~llai idciia 
för i~iedleniinen andras, s3  a t t  haii 
inte Iangre kan rcflcktera på  en 
Iiigenhet i SKB, 5terLetal:is lånet. 

Medlems l i n  till föreningen skall hos föreningen 
innesta s a  länge medlemmen förhyr lägenhet hos 
fiireningen. Aterhetalning av IAnelieloppet sker med 
i ak t t~gande  av de regler och de fiirbehall, som äro  
i 5 5 stadgade rörande utbetalande av gjord insats 
och dära gottskriven vinst. 

Mom. 3. Vid inträdet utfärdas för  nedl lemmen 
medlemsbok enligt av styrelsen fastställt formulär, 
i vilken skall antecknas medlemmens tillgodoha- 
vande hos fiireningen, samt sedermera skeende fijr- 
ändringar härutinnan. 

G ö ~ t a  C ~ r l i x o ) ~  på kontoret. 
N u  a r  jag medlem i föreizirzgen. 
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