Dikten 1
50 år
1957 – 2007

Berättelser om en
fastighet i Solna
av Peter Holstad
och Göran Lager

Dikten 1
50 år
1957 – 2007

Jubileumsskrift utgiven av
bostadsrättsföreningen
Dikten 2, Solna

redaktör och layout : peter holstad

alla rättigheter förbehålles upphovsmännen .

tryck : norrmalmstryckeriet sollentuna september

2007

första upplagan
isbn 978–91–633–1464–3

2

Dikten 1
50 år
1957 – 2007

Innehåll
Siab byggde i egen regi

5

Tage sparade 30 miljoner

10

Tillbaka till barndomshemmet

15

Förening med födslovåndor

16

Hyresåterbäringen räckte till en TV

18

Bo Johansson rörinspektör

20

En fastighetsmäklares bekännelser

24

En förmögen 50-åring

28

Framtiden		

30

3

4

Siab byggde i egen regi
Av Peter Holstad

Siab, Svenska Industribyggen AB, lät mellan åren 1957 – 1958 bygga husen på
fastigheten Dikten 1 i Solna. SIAB ville skapa bostäder för sin personal samt
kontor och verkstäder till sina verksamheter. Det är bland annat därför det är så
mycket kommersiella lokaler i husen. Fastigheten var en av de sista som byggdes i
Virebergsområdet. Det var en ekonomiskt expansiv period och det byggdes mycket
i Solna och hela Stockholmsregionen. Siab byggde som det heter i egen regi vilket
betyder att de hade för avsikt att själva äga husen. Det borgar för att byggnaderna
håller högre teknisk kvalitet än byggnader som tillkom på andra sätt.
Ur boken Solna stad 50 år:
”Släkten Wibom på Huvudsta gård sålde 1947 större delen av sin kvarvarande
mark som sträckte sig fram till Råsunda och Hagalund, till det Wallenbergägda
Fastighetsaktiebolaget Valvet. Deras avsikt var att successivt exploatera marken. En
intensiv byggnadsperiod inleddes med början i Skytteholm och i Virebergsområdet i
Råsunda. Man ordnade med stadsplaner och tomtindelningar och sålde sedan tomter
med byggrätt till olika byggmästare. Det första området att bebyggas var Skytteholm.
Därpå följde markerna runt Ekensbergs gård dit också en skola och brandstation
förlades.”
Innan dess hade området en lantlig karaktär med ängar och gårdar. 1943 blev
Solna egen stad från att tidigare varit en landskommun med flera municipalsamhällen.
Virebergsområdet låg i området Stora Alby och Råsundas södra gräns gick längs
Ekensbergsvägen som tidigare hette Hagavägen.

Till vänster: Ansökan om byggnadslov den 27 mars 1957. Enligt
denna handling är det Valvet som fortfarande äger fastigheten
och civilingenjören Fredrik Sundberg från Siab som är ansvarig
arbetsledare.
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I de tre översta våningarna i punkthusen det vill säga Virebergsvägen 9 och 11 finns
det fyra- och femrumslägenheter. De var inte inplanerade från början utan var något
man efterhand kom på att man skulle bygga.
6

Fredrik Sundberg anmälde sig som ansvarig arbetsledare redan den 20 oktober 1955.
Byggnads AB Oktaven hade någon gång före den 3 mars 1956 köpt fastigheten av
Valvet. Den 3 mars 1956 ansökte civilingenjören Fredrik Sundberg, Byggnads AB
Oktaven åter om att ” såsom ansvarig arbetsledare handhava utförandet och ledningen
av det å tomten nr 1 i kvarteret Dikten å stadsdelen Råsunda tillämnade byggnadsföretag, rörande vilket byggnadsnämnden meddelat byggnadslov.”
Byggnadslovet beviljade Solna stads byggnadsnämnd den 19 april 1956. Arkitekt
var Sture Frölén. Enligt Nationalencyklopedin svarade han i slutet av 1930-talet för
några av den funktionalistiska epokens elegantast utförda bostadshus i Stockholm, till
exempel Askrikegatan 9. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader
av olika slag såsom idrottsanläggningar (Kungliga tennishallen 1943), industrier
(Hässelby värmekraftverk 1959 o. 1968), skolor och kyrkor. Sture Frölén anlitades
för många byggprojekt i Solna. Hans bror Harald Frölén var vd för Valvet.

Dikten sett från Ankdammsrondellen. Arkitekt: Sture Frölén.
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I Solna stads akt rörande fastigheten Dikten finns en kopia av ett lagfartsbevis för
fastigheten daterat 18 september 1957. Det är Siab som sökt och beviljats lagfart
och man åberopar ett köpebrev från den 10 juni 1957. Säljare till fastigheten, eller
fångesman som det står på lagfarten, är Byggnads AB Oktaven.
Första inflyttningen skedde i oktober 1957 i låghuset på Brommavägen 4-8.
8

Hagby gård på 1950-talet, låg ungefär där företaget Kylma i
Virebergs industriområde ligger idag.
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Sparade 30 miljoner
Tage prutade 30 miljoner genom ett skambud till banken.
– Det är jag stolt över, säger han, den faderslöse pojken från Stigtomta som
idag blivit 75 år och fortfarande bor kvar i Dikten på Brommavägen 8.
– Så här gammal vill man ha nära till Karolinska, skrattar han.
Av Göran Lager

Vinrankan ramar in den inglasade balkongen – det är som ett litet växthus med
konstgjort gräs som golv.
Hit flyttade Tage Jangenius efter en skilsmässa. Han kom från Kungsholmen och
då, för 30 år sedan, var det som att flytta ut till landet, långt bort från stan.
– Ändå var det modernt och fint. Höghuset på tolv våningar var ju en av de första
skyskraporna i Stockholm, byggd 1957.
Tage bor i ett av låghusen och han kommer ihåg den första hyran han betalade.
Den var på 1300 kronor. Alla människor dagdrömmer, men det blir sällan så som man
tänkt sig. För Tage verkar det ha blivit precis så som han ville, även om man önskat
att livet hade varit lite mindre elakt ibland.
När han var sju år fick pappa Johansson, familjen hette så på den tiden, cancer.
Trots upprepade behandlingar och operationer stod hans liv inte att rädda.
Det är klart att det finns en stor sorg hos alla människor som mister en föräldrar
så tidigt. Ingen att mäta sig med, ingen att locka bekräftelser ur, ingen att visa att
man är duktig, duglig.
Tages mamma gjorde så gott hon kunde att ta hand om sin lille son. Morfar och
familjen hade det bra ställt och ägde Stigtomta cementvarufabrik.
– Jag var ett busfrö så jag fick prova att åka till min farbror. Det fanns ett avtal
mellan far och hans bror, att jag skulle tas om hand på min farbrors gård i närheten
av där Göran Persson nu byggt sin herrgård.
– Jag blev en liten slavarbetare på bondgården, men när jag var 13 år tog jag
min farbror åt sidan – jag hade fått en hel del muskler. Jag sa att han skulle komma
ihåg att jag växte mig större och större och skulle kunna komma tillbaka och dräpa
honom om han inte behandlade mig bättre. Då blev det bra en tid, men livet var snart
tillbaka i samma helvete.

Tvärförbannad

Det har gått många år sedan dess, han minns, men livet läker ihop till slut.
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– Det är nog många som tycker att jag är fyrkantig och stökig, men ibland hjälper
det att vara sådan. Man driver saker och ting framåt.
Han borde veta, Tage Jangenius, för han har varit både arbetare och direktör. Det
var Tage som drev igenom ombildningen och lade grunden till bostadsrättsföreningen
Dikten 2.
– Jag hade ju sett hur de höll på bakom kulisserna. När jag flyttade hit ägde Drott
fastigheten. Sedan började det stå olika namn som betalningsmottagare på snart sagt
varje hyresavi. Hyran höjdes också ofta och mycket.

Tage Jangenius tröttnade på dåliga fastighetsägare och startade
bostadsrättsföreningen.

11

FOTO: PETER HOLSTAD

– Då började det roliga. Hyresgästföreningen bjöd in till ett möte för att informera
oss om att dåvarande ägaren Constructa ville lyxrenovera husen. Det betydde att vi
skulle flytta temporärt och sedan komma tillbaka till lägenheter vi aldrig skulle kunna
betala hyran för.
Tage blev ”tvärförbannad”, inte bara på Constructa, som ville slänga ut honom
från lägenheten, utan också på hyresgästföreningen som försökte hindra honom att
prata på mötet bara för att han inte var medlem.
– Först var det en massa ägarbyten som trissade upp hyrorna, sedan skulle vi gå
med på att bli lyxsanerade. Nej aldrig, försökte jag säga. Det var bättre att vi bildade
en bostadsrättsförening och köpte våra lägenheter. Det jag sa var inte populärt, men
jag tror det var några hyresgäster som tände på idén och det var huvudsaken.
– Constructa hade köpt på sig mängder av fastigheter, inte bara i Sverige utan också
utomlands och dåliga tider var i antågande. Snart gick företaget i konkurs.
Då agerade Tage. Han tryckte upp lappar och delade ut i alla brevlådor om att bilda
förening för att få kontroll över sitt eget boende. Så hyrde han lokal och samlade 50
hyresgäster till ett första möte där en styrelse tillsattes.
– Vi behövde få med oss minst hälften av alla hyresgäster. Jag fick jaga runt något
förfärligt, berättar Tage.

Vad säger man inte för en miljon?

Han fick ringa mängder med utlandssamtal till barn som hade sina gamla föräldrar
boende i lägenheter i husen för att den vägen förklara och försöka övertyga det
genialiska i att själv äga sitt boende.
– Man skulle inte sätta sig i skuld, tyckte de äldre hyresgästerna. Det var tusentals
timmar som jag lade ner i början för att vi skulle kunna komma någon vart.
Tage är lite bitter – nej han är tvär och småförbannad, för han har inte fått ett enda
tack och absolut ingen kompensation för allt arbete han lade ner.
– Man kan ju jämföra det med alla de miljoner som folk tjänat på sitt boende,
smilar han. Utan det arbete jag lade ner hade det inte blivit ett öre.
Tage Jangenius började förhandla. Han visste att fastigheten var belånad för 107
miljoner kronor – fruktansvärt mycket pengar, men att betala så mycket var det inte
tal om.
– Föreningssparbanken hade hand om konkursboet och var vår förhandlingsmotpart.
Deras första bud var 78 miljoner kronor och majoriteten av styrelsen sa att vi skulle
acceptera, men jag sa aldrig i livet.
Tage drog till med 50 miljoner ”och inte en krona mer”. Han visste hur det stod
till med Sverige just då. Han visste att konkursboet inte skulle lyckas sälja.
– Idag förstår jag att det var en grov chansning från min sida. Banken ignorerade
mig först med att säga att det var ett löjligt skambud. Resten av styrelsen tyckte inte
att jag var klok och trodde att affären helt och hållet gått i stöpet.
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– Det tog tre veckor sen ringde banken och den förhandlare jag givit budet bad
om ursäkt för att han blivit upprörd och kallat mitt bud för ett skambud.
– Vi tar det budet, var hans svar. Och då ska man veta att jag direkt i telefonen
fick ner priset med ytterligare en miljon, för jag sa att plattorna inne på gården var i
så dåligt skick att de måste bytas.
– Det var ju inte sant, men vad säger man inte för en miljon, skrattar Tage.
Han sparade 30 miljoner åt föreningen på bara tre veckor och genom att ha lite
”is i magen”.

Förlorade sin dotter

När Tage kom till Stockholm första gången från Stigtomta var han 16 år och flyttade in
i ett inackorderingsrum på S:t Eriksgatan. Han jobbade som springschas på Norrmalms
Livs, ett företag som på den tiden hade lika hög status som Arvid Nordquist och också
ett företag som vågade satsa på duktiga medarbetare. Tage slutade som styckmästare
innan han gick vidare och började med plasttillverkning i en egen rörelse. Plötsligt
var han direktör och det skulle han fortsätta med ända fram till för två år sedan då
han pensionerade sig på allvar. Samtidigt som han startade eget studerade han på
Stockholms tekniska aftonskola och spelade fotboll och bandy i IFK Stockholm, då
i division två.
Han kan luta sig tillbaka och bland annat njuta av sitt livs bästa affär – lägenheten.
Han köpte den för en kvarts miljon och den är idag värd tre miljoner.
– Men det kanske bästa är den låga avgiften. Föreningens ekonomiska start var
så bra att avgifterna generellt kunnat hållas nere.
– Man kan inte ta med sig något när man dör så jag och min sambo, Birgit Johansson
reser väldigt mycket, helst med bil ut i Europa. Tidigare åkte vi också till USA. Min
dotter Madeleine gifte sig där och bodde i San José. Hon led av en immunsjukdom
och för en tid sedan orkade inte kroppen längre. Hon dog, bara 36 år gammal.
Tage har en bild av henne på väggen hemma. Han blir sorgsen när han påminns
om det tragiska. Man ska inte överleva sina barn, tänker han.
– Hon var så lycklig och levnadsglad, säger han.
– Birgit och jag har levt tillsammans i 25 år. Hon är jurist och vi har nog aldrig
höjt rösten åt varandra – vi delar intressen helt enkelt.
En illa skött menisk slutade med operation i somras, så det blev ingen europaresa.
Istället tog de bilen till Västkusten och till Gotland.
– Äventyret behöver inte ligga långt bort, skrattar han när vi går husesyn. För
några år sedan renoverade de lägenheten, lämpligt nog i samma veva som Birgit och
Tage slutade röka.
– Ingen lyxrenovering utan bara nya tapeter och ommålning. Det gör att man trivs.
Tänk, jag har bott här i 30 år och har ingen tanke alls på att flytta härifrån. I min ålder
känns det tryggt att bo nära Karolinska sjukhuset, skrattar han.
13
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Gunnel flyttade tillbaka till
barndomshemmet
Ännu finns det grannar i Dikten 2 som har bott här sedan husen byggdes.
Gunnel Kroon, bostadsrättsföreningens nuvarande kassör, var en av de
första som flyttade in på Virebergsvägen 11.
Av Peter Holstad

Den 15 december 1957 bar Gunnel Kroon och hennes två syskon samt föräldrar in
sitt bohag i en trea på 8 trappor. Då var Gunnel 13 år. Tre år tidigare hade familjen
kommit till Solna från Urshult i Småland. Anledningen var att Gunnels far som var
byggnadssnickare och timmerman hade lättare att få arbete i Stockholmsområdet än
i Småland. De första åren bodde de i en tvåa på Tottvägen i Råsunda.
– Vi flyttade in lite tidigare än planerat. Först blev vi erbjudna en lägenhet i nian
som hade inflyttning i januari 1958 men hyresvärden hade nekat en annan hyresgäst
tillträde så vi fick ta den lägenheten istället, berättar Gunnel.
Gunnel gick i skolan i bland annat Råsunda fotbollsstadion som hade skollokaler.
Men inför VM i fotboll 1958 var eleverna tvungna att flytta till Centralskolan som
låg bredvid järnvägsviadukten på Solnavägen. Efter det gick hon på handels- och
kontorslinjen på yrkesskolan vid Solna station.
– Mitt första jobb var som bokförerska på Nordisk Rotogravyr AB vid Vreten. Där
slutade jag 1965 och började istället på Tellimpex AB som låg på Framnäsbacken.
Det var ett företag som importerade möbler från länder i Östeuropa. Ikea var en
av våra kunder. Där arbetade jag i 25 år, till 1990. Då hade Berlinmuren fallit och
förutsättningarna för möbelhandeln ändrats så att vi inte längre hade jobb.
Tell Impex AB ägdes av Knut Tell som bland annat satt som fullmäktigeledamot
för vänsterpartiet kommunisterna i Solna i många år.
Gunnel har inte bott på Virebergsvägen under hela tiden. 1970 fick hon en egen
lägenhet i Helenelund i Sollentuna. Där bodde hon i två år då hemlängtan till Solna
blev för svår och hon flyttade till Näckrosvägen.
– Jag ville tillbaka till Solna, här känner jag mig hemma. På Näckrosvägen bodde
jag till 1994. Då flyttade jag tillbaka till Virebergsvägen och till samma lägenhet som
vi bosatte oss i 1957. Jag övertog lägenheten i samband med att min pappa avled.
Gunnel har varit med i bostadsrättsföreningens styrelse sedan 1994 .
– Det var ganska turbulent på föreningsstämmorna de första två åren. Det bildades
olika falanger. Men det har blåst över för länge sedan.
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Förening med födslovåndor
De första åren förekom det en del konflikter i föreningen. Det var många viljor
som ville röra i grytan.
Av Peter Holstad

Medlemsinformationen från den tiden vittnar om minst sagt livaktiga möten. Styrelsen
manar medlemmarna att en stämma inte får ”urarta till en bråkig tillställning, utan vi
förutsätter att denna bör kunna hållas i god ordning och under värdiga former samt
att denna senast bör vara avslutad inom angiven tid, dvs. två timmar.”
En av anledningarna till dessa meningsskiljaktigheter gällde hur husen förvaltades.
Våren 1993 hade föreningens styrelse valt Kopparhusen AB som leverantör för sin
fastighetsförvaltning. Några medlemmar i föreningen var kritiska till den dåvarande
styrelsens sätt att sköta kontrollen av förvaltaren och hur bygg- och reparationsarbeten
sköttes. De missnöjda genomförde en namninsamling och krävde att den sittande
styrelsen skulle utlysa en extrastämma.
Extrastämman hölls den 18 april 1994 varvid en ny styrelse tog plats med Jens
Rindö som ordförande. Den nya styrelsen började arbeta systematiskt med att följa
upp de entreprenörer som anlitats av förvaltningsbolaget och de arbeten som blivit
gjorda vilket resulterade i olika tvister varav några hamnade i domstol.

Avgörande i domstol

I den ekonomiskt sett största tvisten hade bostadsrättsföreningen mot förvaltningsbolaget
Kopparhusen AB. Styrelsen ansåg att föreningen inte fick fastighetsskötsel i
den omfattning avtalet föreskrev och vägrade att betala Kopparhusens fakturor.
Kopparhusen svarade i augusti 1994 med att stämma föreningen på 406 000 kronor för
förvaltningsarvode avseende andra och tredje kvartalet 1994. Bostadsrättsföreningen
ställde då ett motkrav på Kopparhusen med 2,7 miljoner kronor, bland annat för
felaktig rådgivning i samband med fönsterrenoveringar och felaktig handläggning av
hyresavtal. Det hela slutade efter tingsrättsförhandlingar den 31 oktober 1996 med att
föreningen betalade Kopparhusen 430 096 kronor inklusive moms.
Den 29 augusti 1994 hölls ytterligare en extrastämma som skulle ta ställning till
ett förslag till en ny styrelse, men styrelsen från den 18 april fick fortsatt förtroende.
Mellan extrastämmorna hann man med en ordinarie stämma den 16 juni.
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Redan när föreningen övertog fastigheten räknade man med att göra stora och
kostsamma investeringar. För detta avsattes tio miljoner kronor. Underhållet var
eftersatt på många sätt. Det gällde bland annat fasader, balkonger och fönster. På
vissa ställen rasade putsen av fasaderna och balkongerna som då var av armerad
betong hade stora skador.
Fasaderna hade tidigt visat sig vara slarvigt putsade. Redan i början av 1960-talet
rasade puts av väggarna så att byggnadsnämnden i kommunen den 17 oktober 1963
fick anledning att uttala följande:
”Med anledning av att puts lossnat och fallit ned från fastigheten tomten nr 1 i kvarteret Dikten har
förste byggnadsinspektören Curt Modin anmodat fastighetsägaren Svenska Industribyggen AB
att omgående avspärra området kring huset samt framför entrén uppföra ett skyddstak och med
anslag varna de i huset boende
att snarast nedhugga eventuella ytterligare lösa putspartier
att efter en vederhäftig undersökning och utredning inkomma till byggnadsnämnden med ett
sakkunigutlåtande om orsaken till de upprepade putsskadorna samt förslag till skadornas
avhjälpande.”

Orsaken till putsskadorna var att underarbetet inte blivit bra utfört, förgrundningen
hade utelämnats.
De största investeringarna som gjorts efter föreningens övertagande är
• fasader och balkonger, klart 6 juli 1995
• renovering av gården, klar i december 1996
• takrenoveringar
• fönsterrenoveringar, treglas och plåtskydd
• installation av sopsuganläggning
• nya hisskorgar och maskiner
• värmeåtervinning och ventilationssystem
• tvättstugor
• kabelteve
• porttelefoner
• säkerhetsdörrar
• bredband, klart i oktober 2007
När balkongrenoveringarna kom på tal under en föreningsstämma 1994 föreslog några
av de boende i låghuset att man först skulle se till att Brommavägen äntligen fick
en tvättstuga. I oktober 1995 demonstrerades den nya tvättstugan samtidigt rustades
tvättstugorna i punkthusen upp.
När gården var renoverad smyckades den med skulpturen ”Jag är en fågel” av
solnakonstnären Anita Brusewitz Hansson.
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Från sin balkong på elfte våningen i Virebergsvägen 9 har Birgitta och
Lars Lindman under 50 år kunnat följa Solnas utveckling.
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Birgitta och Lars köpte sin första
TV av hyresåterbäringen
Ett par andra personer som bott i husen sedan de var nya är Birgitta och
Lars Lindman. De flyttade in i Virebergsvägen 9 i januari 1958.
Av Peter Holstad

– Vi gifte oss i unga år 1955. Jag var 20 och Lasse var 21, berättar Birgitta. Från början
bodde vi ”Tornedalen” i Huvudsta i en liten etta. Vi stod i kö i Solnas bostadsförmedling
och fick erbjudande om en trerumslägenhet i Dikten. Det är samma som vi fortfarande
bor i. Från början var hyran preliminär och jag tror vi betalade 400 kronor i månaden.
Efter en tid fastställdes hyran på en lägre nivå och vi fick tillbaka 800 kronor. Så lagom
till fotbolls VM 1958 passade vi på att köpa vår första teve.
18

Tre barn födda 1955, 1959 och 1966 växte upp i det Lindmanska hemmet.
– Från början bodde det mycket barnfamiljer här i husen och det var ett annat liv
kring gården än det är idag. Det var nära till allt. På marken mellan ICA Maxi och
våra hus låg ännu en liten gård när vi flyttade hit. Hagby gård hette den och där hade
en droskägare sina hästar.
Birgitta är född i Strömstad men flyttade till Huvudsta när hon var sju år gammal.
Lars föddes på Söder i Stockholm och flyttade även han som liten till Solna. Bägge
tillbringade sina tidiga skolår i Huvudstas skolor.

Högg gengasved

– Under kriget högg jag ved till gengasbussarna som trafikerades av Wiboms Omnibus
AB. De hade en linje från Norra bantorget till Huvudsta som i folkmun kallades
”Gröna nöden”. Den hade det kämpigt i uppförsbackarna, säger Lars. Vi brukade
bada i Ulvsundasjön på en badplats vid tvätteriet och dans var det på dansbanan i
Jungfrudansen.
Lars arbetade som elektrikerlärling efter skolan.
– Jag började som lärling på firman Elektrolumen på Råsundavägen 29.
Lärlingsavtalet var på tre år men först efter sju år i yrket fick man arbeta
självständigt.
Efter tolv år på Elektrolumen började han läsa till ingenjörsexamen på kvällstid.
Efter det har han arbetat med allt möjligt inom bygg- och fastighetsbranschen, både
som anställd och egen företagare.
– Några år arbetade jag på Elektriska prövningsanstalten, ELPA, som hade sina
lokaler på Virebergsvägen 9. Då kunde jag ta hissen till jobbet, berättar Lars.
Birgitta och Lars har alltsedan bostadsrättsföreningen övertog husen varit
mycket engagerade i föreningens arbete. Idag är Lars troligtvis den i föreningen
som känner till anläggningens alla tekniska detaljer, skrymslen och vrår bäst. Man
stöter ofta ihop med honom när han är på väg att fixa något som behöver tillsyn.
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Rent i rören med Bo Johansson
Han har anlitats av polisens rättstekniker vid styckmord och han används
av försvarsmakten.
Hyresgästen och företagaren Bo Johansson på Solna Röranalys AB
kommer åt där ingen annan ser.
Sedan år 2000 har han kontor och garage under Dikten på Brommavägen 4.
– Min hyresvärd och mina avtal var en förutsättning för att jag skulle våga
satsa och utveckla företagen, säger han.
Av Göran Lager

Han sitter i en bil på gatan utanför firman, dörren står på halvglänt, han redigerar på
en videoskärm. Det är där kunskapen finns. Att se när något är fel. För en normal
människa är det bara ett runt hål som åker fram och tillbaka, för Bo Johansson är det
olika material, skarvar, skador, läckage.
– Titta här, säger han och plockar fram ett exempel på den flimrande TV-rutan. Här
gick vi ner med kamera i en toalett. Kunden hade haft översvämningar från avloppet
och också fått svåra fuktskador i lägenheten.
Vi gör en resa ner genom ett svindlande och främmande avloppssystem. Färgerna
skiftar i blått, brunt, gult och grönt och längst ner i röret syns en vattenspegel.
– Titta nu, ser du där till vänster, frågar Bo Johansson och stoppar upp filmen. En
liten flisa gjutjärn från ett gammalt rörarbete – det är väl någon rörmokare som slarvat
och tappat ner den där biten en gång i tiden. Så har den fastnat in i en skarv och det
räcker för att stoppa upp hela avloppet så att det blir översvämning.
Avloppsröret töms på vatten och från motsatta hållet sticks en slang upp med
högtrycksspolning. Med lite lirkande så spolas järnflisan ner i evakueringsluckan
så att den kan plockas bort och flödet blir fritt igen. Bo Johansson sparade därmed
massor med pengar åt beställaren.
– Det är ofta vi hitta grejer i rören, grejer som kan förorsaka både ekonomisk och
materiell skada, säger Bo Johansson.
Tidigare hade han företaget på Ankdammsgatan, men från år 2000 har han huserat
i källarplanet på Brommavägen 4.
– Jag hade bilarna uppe i Hagalund och kontoret på Ankdammsgatan – det blev
mycket bättre att ha allt på ett ställe.
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– Egentligen skulle jag ha flyttat hit betydligt tidigare, jag hade kontrakt och allt,
men jag gick på en smäll efter att ha blivit utsatt för en rad inbrott och stölder så jag
kunde inte fullfölja avtalet då, det kostade mig en hel del pengar, men vi fick till en
bra uppgörelse och jag kunde komma tillbaka 2000, berättar Bo Johansson.
Han har drivit flera verksamheter på adressen, bland annat Solna Högtryckspolning.
Idag har han kvar Solna Röranalys AB och har sålt spolningsföretaget till de
anställda.
Högtrycksspolningen ligger kvar på samma adress och delar kontor med
Bo i bekväma lokaler med stora ytor. Analys och spolning hör ihop som ler och
långhalm.
– Jag har en egen lokal för mina bilar. Utrustningen i dem är så värdefull att jag
måste kunna låsa om mig ordentligt, säger han.

Dyr utrustning

Bilarna är fullproppade med datorkapacitet, skärmar och specialkameror som är
rörliga i alla riktningar, några monterade på kärror med motorer och andra små med
fiberoptik och laser för avståndsmätning. Inne i bilen kan Bo sitta och styra kamerorna
med en liten joy-stick och i realtid filma och analysera bilderna inifrån avloppsrör
djupt under i marken.
Idag behöver han inte ens gå in i villor eller fastigheter för att kunna kontrollera
anslutningar till avloppsnät, det kan han sköta genom att köra med kameran i en
ledning ner i en avloppsbrunn på gatan.
– Hade jag inte haft ett så förmånligt avtal med bostadsrättsföreningen så hade
jag sannolikt inte haft möjlighet att investera i avancerad utrustningen och därmed
inte kunnat utveckla företagen, förklarar Bo.
Nästa steg i utvecklingen kommer att bli en utrustning för inspektion av
säkerhetsklassade rör, gasledningar, sopstationsrör, oljedepåanläggningar, sådana rör
där explosionsrisken är hög.

Vill inte sluta jobba

Han brinner av iver Bo Johansson, fyllda 60 frågar folk om han inte ska varva ner?
Pyttsan – han säger att han ska jobba så länge han lever!
Fast han har en dragning åt solen och har upptäckt Thailand samtidigt som den
svenska vintern bara blir svårare och svårare för kroppen.
– Herregud jag blir ju inte yngre och jag har jobbat sedan jag var sju år gammal
säger han, då körde jag traktor åt bönderna omkring Klockrike (vägen mellan
Linköping och Motala). Det är klart att hårt jobb tär på kroppen.
– Vi var sex barn och mamma blev ensam med oss småbarn när pappa dog. Vi hade
en gård på fyra tunnland som fick försörja oss, det var så det började för mig.
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Bo Johansson har nära till skrattet och han är nog ganska lycklig med sitt företag.
Han jobbar nära Solna Högtryckspolning som han startade och han kan se att de unga
nya ägarna är överhopade med jobb.
Bo Johansson anlitas av många olika kunder, villaägare, fastighetsägare, kommuner
som ska se över sina avloppsnät och även krigsmakten. Orderböckerna är fulla.
Solna Röranalys har fått en del mindre roande uppdrag genom åren. Som när
rättstekniker vid polisen behövde hjälp vid en styckmordsutredningen och skulle
fastställa DNA på den mördade genom att söka vävnad i avloppet. Han var med och
gjorde jobbet, hittade rätt och det medverkade till att mördaren kunde fällas.
När Bo Johansson startade företaget var han entreprenör åt bland andra Constructa,
det fastighetsföretag som gick i konkurs och som via konkursboet och banken sålde
till bostadsrättsföreningen Dikten.

Inga nya stammar

– Rören här i Dikten? Ja, de är som de är som på många andra håll, gamla, men
helt okej. Det har gått ett slags mode i det här med stambyte. Många onödiga och
kostsamma byten görs som en ”säkerhetsåtgärd” utan att det egentligen behövs. Man
ska titta på historien i husen. Är det många och ofta våtrumsskador då ska man se
över stammarna och eventuellt byta, men man byter inte ut hela system bara för att
de är gamla.
– Om jag drömde om det här jobbet som liten, att rota i kloaker?
– Nej knappast, skrattar Bo Johansson på Solna Röranalys i Dikten. Men det är ett
fritt jobb och man träffar många tacksamma människor. Arbetskamraterna värderar
jag också högt – det är ett helschysst gäng nere på Brommavägen 4, säger han.

Solna stad planerar att dra tvärbanan,
mellan Alvik och Solna station, utanför
Brommavägen. Här har Solna
Högtryckspolning sitt kontor
FOTO: PETER HOLSTAD
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En fastighetsmäklares
bekännelser
Han har ett svårslaget rekord, 186 sålda lägenheter i ett enda kvarter.
-Några lägenheter har jag sålt fem gånger.
Rekordmäklaren heter Torsten Stövander, Stockholms Villabyrå.
Av Göran Lager

– Det bästa försäljningsargumentet är den makalösa potentialen i ekonomin. Jag vill
nog lyfta fram Dikten som en av de fem främsta bostadsrättsföreningarna i landet.
Torsten Stövander sitter i bottenplanet i en radhusliknande fastighet i Nockeby, inte
långt från Drottningholmsbrons fäste. Det är en bit in till stan och lika långt till Dikten,
men med Internet kan man sitta var som helst.
– Det är faktiskt genom Internet som mäklare arbetar idag. Tidningsannonser i all
ära, men nära nog 100 procent av alla objekt säljs genom en internetsajt som ägs av
mäklarna gemensamt, www. hemnet.se, berättar Torsten.
Han har genom åren blivit den mäklare som sålt flest lägenheter i Dikten.
– Det finns 185 lägenheter och jag har sålt 186 och det är väl lite av ett rekord
kan jag tänka mig, säger han.
Eftersom Torsten var med redan från start har han unika insikter i föreningen
och kan därför ”prata för varan” på ett annat sätt än mäklare som bara någon gång
får uppdrag att sälja en enskild lägenhet, eller ”objekt” som lägenheterna kallas på
mäklarspråk.
– Några objekt har jag sålt upp till fem gånger, förklarar Torsten.
Hans egen statistik talar sitt eget språk. När han jämför de priser han själv får
ut för en lägenhet i Dikten med det slutpris andra mäklare lyckats få ligger Torsten
skyhögt över.

Sverige bankrutt

– Det kan skilja mellan 300 000 och en halv miljon, skrattar han. Till säljarens
fördel.
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Anledningen till att Torsten ofta får ut så mycket mer är att han vet hur fastigheten är
skött, han känner till allt om den goda ekonomin och han kan tala för framtiden.
– Just det här med föreningens ekonomi är oerhört viktig vid försäljning och den
goda värdeökningen kan bland annat skyllas på de oerhört låga avgifterna.
– Det slående är att det finns 42 hyresrätter i föreningen idag och att de tillsammans
representerar ett värde på över 100 miljoner kronor. Utgångspunkten för en god
ekonomi för framtiden är alltså fantastisk.
När Dikten bildades fick Torsten veta att föreningen hade tio lägenheter som skulle
säljas utöver dem som tidigare hyresgäster tagit över som bostadsrätter.
– Det var en gammal bekant och tidigare kund som tipsade mig. Torsten fick vara
med och lämna en offert på försäljningen.
– Jag hade precis startat eget och ville verkligen ta hand om den där försäljningen
och lade ett bud som föreningen inte skulle kunna tacka nej till.
Där stod han plötsligt med tio tomma lägenheter, inte alltför snygga, gamla och
slitna hyresrätter, med en ränta som var uppe i 25 procent och med en dyster ekonomisk
framtid för Sverige. Klarar man sig ur det har man verkligen visat vad man går för
som mäklare.

Kraxande olyckskorpar

– Jag lyckades sälja de tio lägenheterna snabbt. Det var den dåliga konjunkturen som
fick mig att lämna Mäklarringen och starta eget. En utmaning naturligtvis och jag kan
säga att det var dessa tio första lägenheterna i Dikten som gav mig en bra start.
– När föreningen bildats så var det 68 hyresgäster av 185 som köpte sin bostadsrätt.
Så många som 117 valde att stå kvar som hyresgäster. Det var positivt, inte bara för
mig, som genom åren kunnat ha Dikten som en stomme i min verksamhet som mäklare,
utan också väldigt positivt, för föreningen. Jag känner väldigt mycket för den här
bostadsrättsföreningen och genom åren har jag engagerat mig stort i verksamheten.
Då ska man veta att det var många olyckskorpar som inte alls trodde på projektet i
början.
1957 var det SIAB som byggde fastigheten som lägenheter åt sina tjänstemän.
Den tolv våningar höga byggnaden kallade folk för ”skyskrapan” – det fanns inte så
många höga hus i Sverige då.
– Sedan dess har fastigheten haft en rad olika ägare, många lycksökare givetvis.
Den siste, före ombildningen, var Constructa som köpte på sig en hel rad fastigheter
mitt i krisen och som ville lyxsanera, riva ut allt och bygga helt nytt inom väggarna.
Det skulle betyda att hyresgästerna inte skulle ha råd att bo kvar.
25

Räddningen för alla hyresgäster blev att Constructa gick i konkurs. Det öppnade
upp för en ombildning
Torsten säljer fortfarande ett 15-tal lägenheter per år i Dikten och han är betrodd
som mäklare.
– Jag känner så varmt för föreningen som jobbat upp en makalös ekonomisk
potential. Dessutom, och det ska man inte glömma bort, är det oerhört praktiska
och välplanerade lägenheter i området, förvisso 50 talsstil, men med bra kvalitet i
boendet.

Sminkade lägenheter

På TV ser vi nästan dagligen serier där mäklare går in och ”piffar upp” lägenheter
innan visning för att locka människor att köpa och framförallt kanske öka priset med
ett X antal 100 000 kronor. Bland mäklare kallas det för ”homestageing”.
– Nej, jag gör inte sådant, det är ingen idé, i alla fall inte i Dikten. Speciellt inte
om det är en gammal hyresrätt som ska säljas för att bli bostadsrätt. Det går inte att
sminka upp en hyreslägenhet till försäljning. Det är en sådan markant skillnad mellan
en bostadsrätt och en hyresrätt. En som köper en lägenhet som varit hyresrätt kommer
till en bostad som måste renoveras i alla fall. Det första som brukar åka ut är badrum
och kök. Hellre då låta folk som ska bo där få bidrag till renoveringar, säger Torsten
Stövander.
– Ett lyft var renoveringen av alla balkonger för elva år sedan. Hela området fick
ett nytt ansikte när de gamla betongholkarna revs bort och den eroderade betongen
och de rostiga armeringsjärnen som stack ut byttes mot moderna, snygga, ibland
inglasade balkonger.
Själv bor Torsten med sin familj i Nockeby på en liten vägsnutt som inte är mer än
en backe som slutar i en vändplan. En arkitektritad länga på två våningar av radhustyp,
insprängt på en kulle i skogen.
– Nu är tomterna nedanför vårt område sålda och området ska förtätas. Träden
framför oss tas bort och jag kommer att få en milsvid utsikt. Det ser jag fram emot.
Annars skulle jag, min hustru och mina två döttrar inte ha något emot att bo i Dikten,
men då blir jag förhindrad att göra affärer där och det vore ju synd. Som mäklare får
man inte göra affärer med den förening man själv tillhör, förklarar Torsten Stövander
på Stockholms Villabyrå.
Jag är en fågel, heter skulpturen på gården, av
solnakonstnären Anita Brusewitz Hansson 1998.
FOTO: PETER HOLSTAD
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En förmögen femtioåring
Bostadsrättsföreningen Dikten 2 bildades, eller rättare sagt registrerades
hos länsstyrelsen, den 5 augusti 1991. Föreningen köpte fastigheten av
Föreningssparbanken (Spintab) den 1 maj 1993 för 49 miljoner kronor. Hur
det gick till i praktiken har Tage Jangenius berättat om.
Av Peter Holstad

I slutet av 1993, året då föreningen köpte fastigheten, uppläts 84 lägenheter med
bostadsrätt och 101 uppläts med hyresrätt. Ungefär 45 procent av hushållen köpte
alltså sina bostadsrätter samma år föreningen förvärvade fastigheten. Idag är cirka 80
procent av lägenheterna bostadsrätter. I årsredovisningen för 2006 finns uppgift om
att föreningen upplåter 143 lägenheter med bostadsrätt och 43 med hyresrätt. Totalt
är det nu 186 lägenheter efter att föreningen gjort om tidigare lokaler till en lägenhet
på Virebergsvägen 11, - 1 trappa.
En hyresrättslägenhet representerar en dold tillgång för föreningen. Föreningen
har genom åren sålt 59 lägenheter när hyresgästerna av olika anledningar avsagt
sig sina hyresrätter. Inkomsterna från dessa affärer har bland annat använts till
renoveringar, återbetalningar av lån och återbetalningar av bostadsrättsinnehavarnas
grundinsatser.
Idag är föreningens ekonomi synnerligen god. Skulderna, både kort- och
långfristiga, var den 31 december 2006 på 14 867 856 kr och det egna kapitalet var
65 650 779 kronor vilket betyder att föreningen äger mer än fyra gånger så mycket
kapital som den har i skuld.
Utöver detta representerar de kvarvarande hyresrätterna en dold tillgång på
omkring 100 miljoner kronor räknat i dagens bostadsrättspriser. Det gör Dikten 2 till
en av landets rikaste bostadsrättsföreningar. Att husen är väl skötta och underhållna
gör inte bilden sämre. Föreningen har låga avgifter som inte höjts sedan starten. Det
bor engagerade föreningsmedlemmar som sköter den dagliga driften på ett bra sätt.
Läget mellan Solna centrum och centrala Sundbyberg med det mesta man kan önska
sig i utbud och service är attraktivt för bostadsspekulanter.
Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att många vill köpa en bostadsrätt i
Dikten 2 och att priserna skjuter i höjden. Att ränteläget för bostadslån varit ovanligt
lågt under 2000-talet har också haft en prisdrivande verkan.
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Utvecklingen av bostadsrättspriserna i tvåor respektive treor från 1995 till 2006,
uttryckt i kronor per kvadratmeter, ser ut så här. För treor saknas prisuppgift från år
1997. (Uppgifterna kommer från bostadsrättsföreningen.)
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Men allt går upp och ner. Det kommer tider när värdena på lägenheterna inte ökar.
De kan till och med sjunka. Kraftigt stigande räntor på bostadslån är en faktor som
dämpar priserna. Räntorna har varierat förr och kommer att variera i framtiden. När
Dikten 2 förvärvade fastigheten betalade man mellan tio och tolv procent i räntor.
Idag är ränteläget mellan tre till fem procent. 1994 betalade föreningen 3,9 miljoner
kronor i räntor. 2006 var samma utgift 440 687 kronor.
Det kan även finnas faktorer i samhälls- eller världsekonomin som inte går att
förutsäga som påverkar prisbilden för bostäder. Då känns det tryggt att veta att det är
en solid och välskött bostadsrättsförening.
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Detta händer den närmaste
framtiden
Bredband:

De kabelhärvor som hängt på väggarna lite här och där i husen under sommaren
2007 ska bli det nya bredbandsnätet. Föreningen är sent ute med att investera i
detta men det blir desto bättre. En bredbandsgrupp sammansatt av boende i föreningen har utrett och föreslagit en lösning som ger 100 megabit per sekund utan
extra kostnader för de boende. Den höga hastigheten räcker till det mesta man idag
kan tänka sig att använda bredbandet till, exempelvis titta på film online.
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Tvärbana norr:

Så här ser samrådsförslaget ut genom Vireberg för den nya tvärbanan mellan Alvik
och Solna station. Det gråmarkerade området är spårområde. Det berör oss som
bor i Dikten i stor utsträckning. Bland annat stängs nedfarten till Hagbyvägen
och påfarten till Frösundaleden vilket påverkar trafiken i hela Vireberg. Allén vid
Brommavägen skulle försvinna.
Det är ännu inte beslutat att det blir som förslaget visar. Dikten 2 lämnade i augusti 2007 synpunkter till Solna stad, där man bland annat föreslår att spåren dras
på andra sidan Frösundaleden.
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Kontaktuppgifter:
BRF Dikten 2
Virebergsvägen 11, -1tr
169 30 Solna
Telefon/Fax
08-27 72 34
Plusgiro
638 91 76-6
web
www.brfdikten2.se

Vi skrev och fotograferade:

Göran Lager, journalist och författare.
Har bland annat skrivit böckerna Järnspisar,
hackekorv och tabberas, en bok om maten
hos Astrid Lindgren samt Döden i skogen,
om avrättningar och avrättningsplatser i
Sverige. Han medarbetar även i Sveriges
Radio P1 där han ofta hörs i programmet
Meny. FOTO: ERSATZ FÖRLAG

Peter Holstad, chefredaktör för tidningen Sollentunajournalen, journalist
och informatör i Sollentuna kommun.
Bor sedan 1999 i Dikten på Virebergsvägen 11.
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Tio år innan miljonprogrammet rådde högkonjunktur i byggbranschen och Solna växte
kraftigt. Hösten 1957 började människor flytta
in i den då nybyggda fastigheten Dikten 1 i
Vireberg. Denna skrift beskriver lite om dess
historia.

