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Tillgängliga lägenheter i Ånäset, försäljning fastigheter Nybyn 51:1 och 51:2 från 
RoBo till SBO 
  
Statens bostadsomvandling AB (SBO) har till uppdrag att 
praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med 
vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Med kapital, kompetens och 
erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre 
balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader. 
  
Robertsfors kommuns fullmäktige har i sin 
Bostadsförsörjningsplan lyft vikten av att kommunen hittar vägar för att 
utveckla det bostadsbestånd som idag finns i kommunen. Inte minst för att många 
lägenheter inte har tillgång till hiss, har små badrum, smala innerdörrar, 
trösklar och andra faktorer som bidrar till låg tillgänglighet och begränsar, 
inte minst äldre hyresgäster, i deras hem. Trygghetsboende i Ånäset har 
efterfrågats av befolkning och de politiska partierna i kommunen för att skapa 
möjligheter för äldre personer i den norra kommundelen att flytta till 
attraktivt, tillgängligt boende med en rimlig hyresnivå. 
  
Robertsfors kommun och dess bostadsstiftelse har därför 
fört dialog med SBO för att undersöka möjligheten att tillsammans kunna 
säkerställa ett större bestånd av lägenheter med god tillgänglighet i Ånäset. 
RoBo och SBO har genomfört en förstudie innehållande en kalkyl och en teknisk 
studie för att undersöka möjligheten att gå vidare med projektet. Bägge parter 
anser att förstudien visar att projektet bör genomföras. 
  
Vad vill SBO och RoBo? 
Husen Brogatan 10 och Sågvägen 3 föreslås byggas på och 
totalrenoveras. De två husen Nybyn 51:1 och 51:2 har idag tillsammans åtta 
lägenheter (2or och 3or). Efter på och ombyggnation skulle de bägge husen ha 
tre boendeplan och kvarvarande tillgänglighet till det befintliga källarplanet. 
Med tre lägenheter på varje plan skulle husen tillsammans ha 18 
2-rumslägenheter med hög tillgänglighet. 
Lägenheterna skulle variera något i storlek, mellan ca 
45-52 m2, vilket även kommer att innebära en viss hyresvariation mellan 
lägenheterna. 
  
Målgruppen för lägenheterna är personer över 65 år i behov 
av ett eget boende med god tillgänglighet nära service och stöd, vilket dessa 
två hus väl uppfyller. Med närheten till butiker, busshållplatser, 
gemensamhetslokaler och annan samhällsservice. 
  



Om en höjning av husen med ytterligare ett plan ska vara 
möjlig krävs en detaljplaneförändring. En process har inletts för att 
möjliggöra en planändring tidigt 2019. 
  
Fokus på god standard, tillgänglighet och rimlig hyra 
Husen ges ny entre med ett utanpåliggande nytt trapphus och 
hiss. Hissen går till samtliga plan i huset inkl källarplan. Husen 
totalrenoveras och byggs om. Alla lägenheter utformas efter dagens byggnormer 
vilket säkerställer att alla rum klarar rekommendationer för bland annat 
rullator/rullstol. 
  
Varje lägenhet får en egen balkong. Badrum planeras så att 
hyresgästen får gott om utrymme vilket även säkerställer en bättre arbetsmiljö 
hos de personer som är i behov av stöd från hemtjänst. Varje lägenhet utrustas 
med egen tvättmaskin/torktumlare. 
  
Den kalkyl som tagits fram i förstudien visar att projektet 
kan genomföras med en möjlig månadshyra på ca 5100-5 900 kr/mån. Observera att 
hyresnivåerna baseras på den framtagna kalkylen och är inte förhandlade med 
Hyresgästföreningen. 
  
Hur påverkas befintliga hyresgäster? 
Befintliga hyresgäster i husen som byggs om erbjuds 
ersättningslägenheter. Berörda hyresgäster har även personligen kontaktats så 
att de fått tidig information om det förslag som nu lämnas. Varje hyresgästs 
önskemål och behov kommer hanteras separat och inga ersättningslägenheter har 
ännu säkerställts eftersom att inga beslut om projektet ännu fattats. 
  
Befintliga hyresgäster i husen erbjuds även förtur för 
återflytt, under förutsättning av de tillhör primär målgrupp, efter 
färdigställande av husen, om de så önskar. 
  
Vem gör investeringen? 
Investeringen och projektet genomförs i samarbete mellan 
RoBo (Robertsforsbostäder) och SBO (Statens bostadsomvandling AB). 
  
SBO köper inför start av projektet fastigheterna av RoBo år 
2019 för 1 SEK. SBO genomför därefter hela projektet, men i samråd med RoBO. 
Det innebär att SBO står för hela investeringskostnaden och leder projektet 
inkl upphandling. 
  
Eftersom att RoBo säljer husen till SBO för 1 SEK behöver 
RoBO skriva bort värde på 227 000 SEK exl. vindkraftsandelar för 
husen/fastigheterna. 
  
SBO äger men RoBo hyr ut 



Efter färdigställande av ombyggnation/renovering återhyr 
RoBo samtliga ytor i husen, så kallad “blockhyrning”, i 25 år, för 
vidareuthyrning. 
  
SBO köper lokalt drifts- och underhållsstöd och fortsätter 
att vara ägare, oftast 10-20 år och säljer därefter husen. Detta innebär att 
varken RoBo eller kommunen belastas av något nedskrivningsbehov vid denna 
investering. 

 
RoBo hyr i sin tur ut lägenheterna till hyresgäster, på 
liknande sätt som idag sker på Morsgården i Robertsfors. Denna modell innebär 
att RoBos ekonomiska risk i detta projekt främst utgörs av vakansrisk i 
lägenheterna kopplat till det långa hyresavtalet med SBO. Bedömningen är dock 
att det kommer finnas ett kvarvarande hyresbehov i Ånäset av lägenheter väl 
anpassade för den äldre målgruppen. 
  
Yrkande: Lars Tängdén (C) 
Dessa två meningar tas bort i ovanstående text: 
Målgruppen för lägenheterna är personer över 65 år i behov av ett eget boende med 
god tillgänglighet nära service och stöd, vilket dessa två hus väl uppfyller. 
 

       Kenneth Isaksson (M) bifall till Lars Tängdéns yrkande 
  
Ordföranden ställer yrkandet mot liggande förslag och finner att liggande förslaget 
vunnit bifall. 
  
Styrelsens beslut 
  
RoBos styrelse föreslår kommunfullmäktige att ge 
Robertsforsbostäder uppdraget att sälja fastigheterna Nybyn 51:1 och 51:2, till 
Statens bostadsomvandling för 1 kr under 2019. 
  
Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till detta går RoBos styrelse vidare i 
samarbetet med SBO för att utveckla 18 lägenheter i Ånäset med hög tillgänglighet. 
  
Reservation 
Lars Tängdén (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

 
 
Bilaga Fasadbild 

Bilaga Hammaren enkel beskrivning 

Bilaga Fasadvolym sadeltak 

Bilaga Fasadvolym pulpettak 

Bilaga skiss pl 1-2 



Bilaga skiss pl 3 

  
  

 






