
Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter tillsammans med
Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun
och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500 – 600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10-
årsperiod. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal, med byggstart 2019.

  Vi har arbetat hårt för att få fler aktörer att bygga bostäder i Uppsala och de senaste åren har vi ökat från 7 till att nu närma oss 100 stycken.
Det bidrar både till fler bostäder, nödvändig konkurrens och större variation. Med SKB får vi inte bara ytterligare en aktör och fler nödvändiga
bostäder utan också en ny upplåtelseform till Uppsala. Jag är väldigt glad att den kooperativa hyresrätten, som är ett mellanting mellan
traditionell hyresrätt och bostadsrätt, nu kan komma Uppsalabor till del, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala kommun.  

SKB, som etablerades i Stockholm 1916, finns i ytterligare fem kommuner runt staden och har drygt 89 000 medlemmar. Det här är första
gången som SKB expanderar över länsgränsen.

– Vi vill etablera oss i fler kommuner inom pendlingsavstånd till Stockholm eftersom vi har många medlemmar i regionen. Vi är mycket glada
över samarbetsavtalet med Uppsala och ser fram mot att medverka till kommunens tillväxt med vår unika upplåtelseform som är både socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar, säger Eva Nordström, vd SKB.

Parternas syfte med avsiktsförklaringen är att skapa upp till 600 kooperativa hyresrätter. Kommunen kommer att erbjuda SKB mark med
byggrätt och platserna omfattar till exempel innerstaden, Rosendal, Östra Sala Backe, Ulleråker, Gottsunda och Sävja/Bergsbrunna.

– SKB är not-for-profit och vi återinvesterar alltid vårt överskott i fortsatt utveckling och nybyggnation. Det vi bygger, det förvaltar vi för evigt
för våra medlemmar. Under våra drygt 100 år har vi aldrig sålt en fastighet, säger Eva Nordström.

För att åstadkomma variation i bebyggelsen ska SKB anlita olika arkitektkontor för att rita husen. Fastigheterna omfattas av SKBs
miljöprogram för nybyggnation. De uppförs i enlighet med Miljöbyggnad, en svensk certifiering för kvalitet omfattande energi, inomhusmiljö och
material. Målet är att halvera den genomsnittliga energianvändningen i jämförelse med myndighetskravet på 80 kWh/kvm.

För vidare information:

Erik Pelling, kommunalråd ordförande i plan- och byggnadsnämnden Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 18 
Mejl: erik.pelling@uppsala.se

Eva Nordström, vd SKB
Telefon 08-704 6146
Mejl: eva.nordstrom@skb.org

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 89 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner
är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av
kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden.
Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande
organisationen har drygt 130 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.


