
 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits 

sedan 1921. SBC är en helhetsleverantör och erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av 

ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för 

mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget 

omsatte år 2019, 449 mkr i koncernen.  
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Bananrepubliken, Myrsloken och Kakburken:  

Sveriges märkligaste bostadsrättsföreningsnamn 
 

Att enas om bostadsrättsföreningens namn är det första en ny förening behöver 

göra. Vad namnvalet sedan resulterar i skiftar. Många namn för tankarna till 

naturen, bostadens historik eller området som fastigheten ligger i. Men även mer 

ovanliga och minst sagt speciella namn återfinns när SCB Sveriges 

BostadsrättsCentrum AB kartlägger svenska bostadsrättsföreningars beteckningar.  
 

Naturen och närområdet har visat sig vara något många bostadsrättsföreningar hämtar inspiration ifrån 

när de ska namnge sina föreningar. Det egna området, naturen och olika typer av växter toppar 

nämligen listan när SBC Sveriges BostadsrättsCentrum kartlägger vilka teman som är mest vanliga bland 

landets bostadsrättsföreningar. Andra teman som går att återfinna är astrologi samt yrken. Det finns 

dock de styrelsemedlemmar som varit lite mer kreativa och innovativa när de döpt sin förening. 

Bostadsrättsföreningen Lyckans Ost är en av de som sticker ut, likaså Bananrepubliken och Guldmyran.  

 

– Många bostadsrättsföreningar får namn som går linje med kringliggande närområde. Det är även 

vanligt att många namn är inspirerade av naturen eller fastighetens historik. Vi på SBC hjälper 

bostadsrättsföreningar med ekonomisk och teknisk förvaltning, men vi har inget finger med i spelet när 

det kommer till namnval. Däremot är det alltid lika roligt att se en bred variation, säger Minette 

Öhman, Marknads- och kommunikationschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.  
 
Topp 10: Här är de knasigaste bostadsrättsföreningsnamnen 
1. Bananrepubliken 
2. Elda med kärlek   
3. Lilla Isprinsessan 
4. Kattrumpan 
5. Myrsloken 
6. Lyckans ost  
7. Guldmyran 
8. Kakburken 
9. Kaggen 
10. Läderlappen 

 
Här är de vanligaste temana för namn bland bostadsrättsföreningar 
1. Områden och gator 
2. Natur (ex. Sol, Vågen, Sjö och Äng.) 
3. Växter (ex. Björk, Trädet och Tallen.) 
4. Djur (ex. Lärkan, Lejonet, Bävern och Pelikanen) 
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5. Yrken (ex. Plåtslagaren, Smeden, Skepparen och Ingenjören) 
6. Byggnader (ex. Torpet, Huset, Villa) 
7. Vapen (ex. Pistolen, Släggan och Yxan)  
8. Saga (ex. Kejsaren, Kejsarkronan, Lilla Isprinsessan, Isdrottningen och Askungen) 
9. Astrologi (ex. Stjärnan, Neptunus. Karlavagnen och Planeten) 
10. Personnamn (ex. Eleonora och Gustav) 

 

Såhär gör du för att få igenom ditt förslag på namn till bostadsrättsföreningen 

• Namnet ska innehålla ”Bostadsrättsförening” 

• Namnet ska godkännas av bolagsverket 

• Inget annat företag eller förening får ha samma namn i det län föreningen registreras 

• För att slippa hålla fler föreningsstämmor kan fler namnförslag röstas igenom alternativt att det 

kan tas beslut om att styrelsen får tillåtelse att skicka in nya namnförslag vid nekande 

 

För ytterligare information kontakta: 
Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Telefon: 0706-753 870  
E-post: minette.ohman@sbc.se 
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