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Ekonomi 

Bostadsmarknaden. Krav på subventioner

”Ge byggbonus 
till kommuner”
Ge bonusar på 100 000–200 000 
kronor per lägenhet till kom-
muner som bygger mycket 
och återinför subventioner till 
studentlägenheter. Det anser 
Anders Ekegren (FP), stadsbygg-
nadskommunalråd i Solna. 

Monica Hedlund

monica.hedlund@dn.se

○○ I går skrev DN Ekonomi om att 
bostadsminister Stefan Attefall (KD) 
vill skärpa bostadsförsörjnings-
lagen för att tvinga kommunerna 
att bygga lera bostäder. 

Det ick bland andra Anders 
Ekegren, som även är ordförande 
i Kommunförbundets organ för 
bostadsfrågor i Stockholms län, att 
reagera.

–○Många kommuner vill bygga 
mer, men vet att de får ekonomiska 
bekymmer om de gör det eftersom 
det då också krävs ler skolor och 
förskolor. En enda skola kostar 

300–400 miljoner kronor, säger 
han.

Byggbonusar skulle, enligt Eke-
gren, kunna skapas genom att det 
statliga skatteutjämningssystemet 
reformeras och tar hänsyn till de 
stora investeringar som krävs i sam-
band med generöst bostadsbyggan-
de i en kommun.

Anders Ekegren tycker också att re-
geringen borde fundera över varför 
byggandet av studentbostäder näs-
tan upphört efter det att de statliga 
subventionerna togs bort. 

Under 2011 byggdes det 151 stu-
dentbostäder enligt SCB, vilket är 
den lägsta sifran på 16 år.

–○Jag tycker egentligen att sub-
ventioner är av ondo, men när det 
gäller studentbostäder tror jag att 
man måste införa någon form av 
investeringsstöd. Marginalerna på 
studentbostäder är så små. 

Även byggbolagen och bankerna 
borde, enligt Ekegren, kunna ta ett 

större ansvar för att få fart på byg-
gandet. Han hävdar att banker i 
dag ställer krav på att 60 procent 
av lägenheterna ska vara tecknade 
innan byggbolagen får krediter och 
möjlighet att börja bygga.

–○Det innebär att byggprocessen 
fördröjs. Även om både byggbolag 
och detaljplaner är färdiga så sätter 
de alltså inte i gång och bygger, sä-
ger Anders Ekegren.

Mäklarna tror att botten är nådd
Priserna på bostäder kommer inte 
att falla mer i vår. Den bedömning-
en gör nu över hälften av de tillfrå-
gade i Mäklarsamfundets undersök-
ning. Inför den förra mätperioden, 

december–februari, bedömde 54 
procent av landets mäklare att pri-
serna på småhus skulle sjunka. Nu 
tror bara 22 procent att priserna på 
småhus kommer att sjunka. DN

DN 7 mars.

Kungörelsedelgivning
Lars Nilsson, 19640608-8994, med senaste kända adress
Ormbergsvägen 26, 193 36 Sigtuna, söks av Hovrätten för Övre
Norrland för delgivning av dels kallelse till huvudförhandling i
hovrättens lokaler på Storgatan 39 i Umeå den 27-29 mars 2012 kl
09.00, med erinran om att överklagandet förfaller vid utevaro,
dels information om förenklad delgivning. Handlingarna hålls
tillgängliga på hovrättens kansli på Storgatan 39 i Umeå, måndag-
fredag kl 08.00-16.00, tel. 090-17 20 00.

K3098-12, Tage Thomsson Bygg AB, 556371-8567,Sockenv 399, 122
63 Enskede, försattes 2012-03-05 i konkurs vid Södertörns
tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 2012-04-27 kl 09.40 i
tingshuset, Björnkullav 5A, Huddinge. Borgenärerna kallas härmed
till sammanträdet. Förvaltare är Hans Renman, Box 715,
Stockholm, 08-50550100.

Köper allt guld, tandguld, silver i
din byrålåda. Kungsg 33, 08-211 896

KÖPES

Liten plåtslageriverkstad
i Saltsjö-Boo säljes 80 kvm, bilinfart.
Enkla, gamla men bra maskiner. pris:
100.000:-/bud 070-421 59 94

Följande gäldenärer har 2012-
03-05 försatts i konkurs vid Solna
tingsrätt. Edgångssammanträde i
respektive konkurs hålls 2012-
04-16 i tingsrättens lokaler,
Sundbybergsv 5, Solna, på de
klockslag som anges nedan.
Borgenärerna kallas till
sammanträdet genom denna
kungörelse. Kungörelser i
konkurserna kommer i
fortsättningen att ske i ett
begränsat antal tidningar.
-Saints and Sinners AB, 556676-
1119, Fredsgatan 7, Sundbyberg,
kl. 13:30. Förvaltare är adv.
Göran Strandh, Sturegatan 32,
Stockholm.
-Stiftelsen Bonitologisk
Högskoleutbildning i likvidation,
802408-4777, c/o likv. Box 715,
101 33 Stockholm, kl. 13:40.
Förvaltare är adv. Göran
Mandorff, Box 55555, 102 04
Stockholm.

KONKURSBESLUT

Hotell Månskärsvägen i
Stockholm AB, 556634-0963,
Månskärsvägen 9, 141 75
Kungens Kurva, har 2012-03-05
försatts i konkurs vid Skaraborgs
tingsrätt. Edgångssammanträde
hålls 2012-04-27 kl. 10:00,
Södertörns tingsrätt,
Björnkullavägen 5 A, Huddinge.
Borgenärerna kallas till
sammanträdet genom denna
kungörelse. Förvaltare är
advokaten Mats Emthén, Box
7557, 103 93 Stockholm.
Tillsynsmyndighet är
Kronofogden
Tillsynsmyndigheten i
Stockholm, 106 65 Stockholm.
Fortsatta kungörelser i
konkursen kommer att
annonseras i Dagens Nyheter. 

Skaraborgs Tingsrätt

FÖRETAG TILL KONSUMENT

Polisens cykelauktion  10/3 kl  11
www.balstaauktionshall.com

Guld Silver tandguld Fick-ur
Guldaffären S:t Eriksgatan 48
Tel: 650 83 82

Målarmästare med 35 års erf. söker
nya uppdr. äv. ROT-arb. Ref. www.
claeswallinmaleri.se 070-677 63 17

Vi köper Guld
Byrålådsguld • Smycken 
Tandguld • Silverföremål 

Silvermynt 

Nybrogatan 34, t-Östermalmstorg
tel 08-662 00 63, 08-31 03 58

Färdiga AB 2800kr, Rab.kod: DN
Tel:08-558 013 01, Lagerbolag.se

FÖRETAGS-
ÖVERLÅTELSER

SÄLJES

YRKES- OCH 
HANTVERKS-
HJÄLP

För annonsering ring 08-738 14 15 
eller plats@dn.se

BYGGNADSARBETEN

Ackordsförhandling
Stockholms tingsrätt har 2012-03-05 beslutat om förhandling om offentligt
ackord (ackordsförhandling) för Terrestrial Broadcasting Investments AB,
556702-6173.
Ansökan om företagsrekonstruktion inkom 2011-07-05.
Jur kand Mikael Kubu, Ackordscentralen Stockholm, Strandvägen 35,
114 56 Stockholm, tel 08-670 44 00 har förordnats till rekonstruktör.
Borgenärssammanträde under ackordsförfarandet hålls 2012-03-27,
kl 13.00 i tingsrättens lokaler, Scheelegatan 7, Stockholm.
Gäldenären, rekonstruktören och borgenärerna kallas till sammanträdet.
Borgenär som vill delta i förhandlingen med fordran som inte upptagits
i bouppteckningen eller är känd för rekonstruktören bör skriftligen anmäla
fordringen hos rekonstruktören senast 2012-03-20.
Anmärkning mot fordran skall göras skriftligen hos rekonstruktören senast
före omröstningen vid borgenärssammanträdet under ackordsförfarandet.

Stockholms tingsrätt

Detaljplan för Glömstadalen etapp I

Planområdet ligger i Glömstadalen och omfattar
fastigheterna Vårdkasen 1:2–5, 1:7 samt 1:46–48, samt Grantorp 5:1.

Detaljplanen syftar till att planlägga för verksamhetsetableringar med inslag
av handel, service och kontor. En industrigata planeras genom området.

Delar av fastigheterna Vårdkasen 1:2–5, 1:7, 1:46, 1:57 samt Grantorp 5:1
avses för användning som allmän plats.

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 12-03-08 till 12-04-06
i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29, Huddinge.

Synpunkter ska framföras skriftligen till Huddinge kommun,
Samhällsbyggnadsnämnden, 141 85 HUDDINGE senast 12-04-06.
Upplysningar lämnas av Stefan Stahre, arkitekt, tfn 08-535 364 26.

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Konkursbeslut
Följande gäldenärer har 2012-03-05 försatts i konkurs vid
Stockholms tingsrätt. Edgångssammanträde i respektive konkurs hålls i
tingsrättens lokaler, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm, på de datum och
klockslag som anges nedan. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom
denna kungörelse. Kungörelser i konkurserna kommer i fortsättningen att
ske i ett begränsat antal tidningar.

 BBM Nordic AB, 556780-6848, Luntmakargatan 94, Stockholm.
Förvaltare jur kand Mikael Kubu, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.
Edgångssammanträde 2012-04-24, kl 10.30.
 CR3 Consulting Ek.för., 769620-9407, Torsplan 7, Stockholm.
Förvaltare adv Hans Bridal, Box 7704, 103 95 Stockholm.
Edgångssammanträde 2012-04-24, kl 09.00.

AUKTIONER

DELGIVNING

PLAN-/BYGGÄRENDEN

A U K T I O N

 Visning och anbud från 12.30
 Nu på  Lördag 10 Mars  kl. 13.00 

Hässelby slott Maltesholmsvägen 1-3

För utförlig annons se lördagens tidning eller
www.wass-auktioner.se Tel 0290-371 45

Auktionsgodset består av möbler, konst och mattor!
 Över 400 utrop!

KUNGÖRELSER

Företagsannonser: Tel 08-738 14 10 eller samhallsinfo@dn.se

Kungörelsedelgivning
Avd. 3:31  
Hans Christiern Stigsson Stenkil
Leijonhufvud, 410906-0519, söks
för delgivning av kallelse till muntlig
förberedelse den 12 april 2012,
kl 13.00 i mål T 15928-11 angående
avhysning m.m, vid äventyr av
tredskodom
Handlingarna hålls tillgängliga vid
Stockholms tingsrätt, avd 3:31,
Scheelegatan 7, Stockholm.

KONKURSER

KONKURSER

FÖRETAGENS MARKNAD 

ANNONSINFORMATION

Öppettid vardagar: 8.15 –16.45
Annonsbokning privatpersoner
Bostad, Båtar, Meddelanden, Motor: 
020-89 89 89 eller dn.se/annonsera 
Familjeannonser: 08-738 13 65

Privatmarknad
Annonsbeställlning  
dn.se/annonsera
Tel 020-89 89 89, fax 020-33 88 33
Öppetttider vardagar: 8.15 –16.45
Annonsbokning företag
Bostad/Privatpers. 020-89 89 89
Bostad/Företag  08-738 22 90
Dagligvaror  08-738 14 35
Data/Finans  08-738 14 35
Begravningsbyråer  08-738 13 65
Samhällsinfo/Utbildn.  08-738 14 10

Inredning  08-738 14 50
Mode och Sport  08-738 14 50
Motor/Båtar  08-738 22 85
Nöjen  08-738 14 25
Platsannonser  08-738 14 15
Resor  08-738 14 20
Utland  08-738 13 41

Göteborgskontoret
Tel 031-333 33 50, Fax 031-80 68 90

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 14 dagar från 
fakturadatum. Dröjsmålsränta 
debi teras med 2 % per månad 
efter förfallodatum. För skriftlig 
betalningspåminnelse debiteras 
lagstadgad avgift.

I konkursen Valentin Konevski,
680426-1631, har upprättats
utdelningsförslag och
förvaltningsredogörelse samt
slutredovisning och
tillsynsmyndighetens utlåtande
däröver. Handlingarna hålls
tillgängliga hos rätten och
tillsynsmyndigheten för den som
vill ta del av dem. Invändning
mot utdelningsförslaget kan
göras hos Solna tingsrätt, Box
1356, 171 26 Solna, senast 2012-
03-29. Slutredovisningen kan
klandras genom att talan mot
förvaltaren väcks vid samma
tingsrätt senast 2012-06-08.

knut knutson med experter gör 

hembesök i hela landet inför 

vårens kvalitetsauktioner. 

boka tid för hembesök 

ring 018 - 12 12 22

våra köpstarka kunder söker:

äldre och modern konst,  

skulptur, antikviteter,  

modern design, silver och

kinesiskt porslin.

värdering & 
inlämning
pågår i hela Sverige

www.uppsalaauktion.se


