
 Hem & Hyra har i en 
serie artiklar granskat ombild-
ningsjätten Restate. Det har visat 
sig att bolaget inte bara skött om-
bildningar från hyresrätt till bo-
stadsrätt. Restate har i  era fall 
tagit över förvaltningen av husen 
efteråt och på det sättet fått ett 
grepp om föreningarna och kunnat 
fakturera för tjänster under många 
år. Det  nns minst nio exempel på 
detta de senaste tio åren i länet.

Hem & Hyra får kontakt med 
Fanny i en ny förening i Hallon-
bergen efter att ha skrivit om an-
dra ombildningar som gått snett. 
Hon beskriver en kamp som blev 
ett slags tortyr, där både hälsan och 
relationen till sambon gick sönder. 

bilden av det 
goda liv hon sett fram emot i 
Hallonbergen krackelera ganska 
snabbt. Den första chocken kom 
vid en kaotisk extrastämma när en 
revisor som var inbjuden sa att det 
saknades årsredovisningar. Revi-
sorn anlitades senare för att gran-
ska föreningen.

– Hans texter var skräckläsning. 
Det var då jag insåg att förvaltning-
en var galen och började engagera 
mig, säger Fanny.

Ett ombildningsavtal hade skri-
vits med Restate på över 19,5 mil-
joner helt utan styrelsebeslut. 

Samma sak gällde ett avtal som 
undertecknats med Restate på 5,8 
miljoner årligen för förvaltning, 
drift och skötsel. Samma sak med 
ett banklån på 245 miljoner. Revi-
sorn bedömde att  era styrelsele-
damöter inte borde få ansvarsfri-
het – den allvarligaste kritiken en 
revisor kan ge.

har lång er-
farenhet av redovisning och revi-
sion och undervisat på Stockholms 
universitet, reagerar starkt.

– Jag har aldrig sett något lik-
nande, i alla fall inte i den här stor-
leksklassen. Det är utan tvekan så 

att det här är allvarligt. Det handlar 
om raka, tydliga beskrivningar av 
misskötsel av styrelsen. 

Ingrid Uggla, jurist och en av 
Sveriges främsta experter på bo-
stadsrättsfrågor, reagerar på upp-

lägget med att Restate först är 
konsult och sedan blir förvaltare. 
Enligt henne får konsulten då all-
deles för stort in  ytande över för-
eningens ekonomi.

också att Restate inte 
blivit förvaltare av en slump. När 
bolaget  ck uppdraget att sköta 
ombildningen, skrevs de in i för-
eningens låneavtal. Enligt avtalet 
krävdes att just Restate skulle skö-
ta förvaltningen. Annars skulle lå-
net från SEB inte gälla.

– Detta verkar mycket märkligt. 
Jag har aldrig sett att det förekom-
mit tidigare, säger Ingrid Uggla.

Både en tidigare styrelseleda-
mot vi talat med, och den ansvari-
ga konsulten från Restate säger att 
det  var SEB som krävde att Restate 
skrevs in i avtalet. ”Banken sa att 
de hade goda kontakter med Resta-
te”, säger den tidigare ledamoten.

SEB:s spe-
cialist på bostadsrättsförening-
ar, som var med när låneavtalet 
skrevs, säger att han inte vet något.

– Jag vill inte kommentera det. 
Jag kommer inte ihåg.

När det gäller kritiken av hur 
husen i Hallonbergen hanterats 
hänvisar Restate till styrelsen med-

an styrelsen hänvisar till Restate. 
Restates vd Patrik Rosén svarar 
inte på hur han ser på kritiken mot 
att Restate tagit över förvaltningen 
av  era hus de har ombildat. Han 
hänvisar till att bolaget inte längre 
förvaltar några fastigheter.

För Fanny slutade kampen för 
att uppmärksamma problemen 
med sjukskrivning. Hon menar att 
styrelsen saknat kompetens och är 
kritisk till ombildningar i miljon-
programshus som hennes.

– Det är som upplagt för att ut-
nyttja människor med okunskap. 
Risken är stor att man blir blåst.]

 Hem & Hyra har 
tidigare rapporterat om en ny 
bostadsrättsförening i miljon-
programshusen på Malmvä-
gen i Sollentuna som i sam-
band med ombildning från 
hyresrätter till bostadsrätter 
har svindlats på miljontals 
kronor. 

En tidigare styrelseledamot 
ska ha missbrukat sin förtro-
endeställning och har krävts 
på nästan 10,6 miljoner för 
minst elva bostadsrätter som 
han ska ha medverkat till att 
sälja till underpris. 

Flera lägenheter har gått 
till utomstående som inte har 

varit hyresgäster. Nu döms 
mannen att betala nästan 7 
miljoner kronor för skador-
na han orsakat föreningen och 
han ska också betala över en 
miljon kronor till bostads-
rättsföreningen i ersättning 
för rättegångskostnader.

att 
det är klarlagt att elva lägen-
heter upplåtits för ett pris un-
der marknadsvärdet och att 
det orsakat föreningen skada.

Den förre ledamoten har 
sökts för en kommentar men 
inte gått att nå. Tidigare har 
han hänvisat till att inte han 
ensam fattat besluten utan 
hela styrelsen. Han har sagt 
att kravet som riktats mot 
honom inte är befogat."Jag 
har inte upplåtit lägenheter 
i strid med regelverket eller 
missbrukat min förtroende-
ställning. Att det skulle vara så 
är en stor lögn”, kommentera-
de mannen tidigare. ]


