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Hur finansiera husbolagets remont? 

YLE hade en nyhet på våren 2017 där man konstaterade att det i Finland finns 200 000 familjer, 
som bor i hus som har svårigheter att finansiera husbolagets remont. I husbolagen bör man kunna 
förbereda sig på kommande underhållsbehov. 

Underhållsplan 

Husbolagen borde kartlägga underhållsbehoven i god tid. Enligt bostadsaktiebolagslagen bör 
styrelsen presentera underhållsbehovet i bolagsstämman för kommande fem år. 

Trots allt kan vissa hus från 1970 talet komma i knipa. Om det visar sig att det finns behov av stora 
saneringar, såsom saneringar i vatten- och avloppsystem, fasader och ventilation, kan 
kostnaderna vara betydande.  

Ett klokt husbolag berättar om underhållsbehoven för sina aktionärer och informerar hurudant läget 
är. Man kan mycket väl blicka tio år framåt vad gäller underhållsbehov. 

Konditionsundersökning 

Om man har sparat i husbolaget med att lämna bort fastighetsservicen har man förmodligen allt 
större kostnader att vänta i framtiden i form av dyra remonter.  De som har hållit huset i bra skick i 
form av en kunnig fastighetsservice ger aktionärerna möjligheten att bo i ett välmående hus, fastän 
ett äldre sådant. Detta alternativ är ofta ett mycket lockande och bra alternativ. 

Byggrätt 

Om den planerade remonten överstiger husets värde har man ett problem framför sig. Huset och 
tomtens värde är för litet som säkerhet för finansieringsbehovet. 

Om det finns oanvänd byggrätt på tomten eller om det finns möjligheter att få till byggrätt med en 
planeförändring kan man få finansieringen genom att låta bygga nya bostäder. 

Byggbolagen är intresserade av hus som kan rivas och där det finns möjligheter att bygga ett 
större bolag. I huvudstadsregionen bygger man allt tätare, vilket kan underlätta situationen. 

Får man bygga fler våningar i ett hus? 

Om konstruktionerna håller kan detta vara en attraktiv möjlighet. Det finns många alternativ och det 
lönar sig att studera dessa.  

Riva? 

Att riva en byggnad kan vara ett alternativ, och till och med ett mycket bra sådant, beroende på 
husets skick och området. Men man måste få lov av samtliga aktionärer för att riva ett hus. När  
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man river ett hus och bygger ett nytt har alla möjligheter att inverka på sina kommande hem vad 
beträffar storlek och antal rum. Detta kan strategiskt vara ett mycket bra alternativ. Om man får 
bygga ett hus som är dubbelt så stort som det gamla kan prislappen för att komma in i ett nytt hem 
vara mycket lockande jämfört med att renovera gammalt. Då man använder sig av möjligheten att 
sälja nya bostäder får de gamla aktionärerna nyttan. 
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