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Ledare

Föräldrar sökes till

intervjustudie om underhållsstöd

Mitt hem är min borg, eller?!
För mig är mitt hem en viktig plats i livet. Det är
där jag har min trygghet och det är där jag kopplar
av och återhämtar mig från vardagens stress. Det är
också där mina barn och hund finns och det är där
jag träffar mina vänner både för fest och roligheter
men också för förtroliga och djupa samtal.
Men även om mitt hem är min trygghet idag så
har det inte alltid varit så. När jag skilde mig från
barnens pappa fick jag flytta ifrån mitt älskade
radhus. Huset där barnen växte upp, trädgården
som jag älskade att påta i och närheten till grannar
och barnens kompisar försvann.
I stället bosatte vi oss i ett område som jag inte
alls var särskilt förtjust i från början men det fanns
inte så mycket att välja på. Huset var sålt och det
var inte alldeles enkelt att hitta en lägenhet som
jag trivdes med. Vi hittade en radhuslägenhet som
var stor nog för oss alla och där det också fanns en
liten täppa till. Men lägenheten blev till slut på tok
för dyr så efter många års kämpande med en hög
hyra flyttade vi så igen. Denna gång till en liten
trea på tredje våningen. Barnen fick egna rum och
jag sov i vardagsrummet.
Jag tyckte det var fruktansvärt att lämna den stad
där barnen vuxit upp i för att trycka ihop oss i
detta lilla kyffe. Men man vänjer sig och idag
stormtrivs jag och har inga tankar alls på att flytta.
Hemmet är en viktig plats men den kan också
skapa mycket oro. Det kan vara svårt att hitta ett
nytt boende när man skiljer sig. Många får till
och med nöja sig med att bo i andra hand och
måste flytta många gånger innan man hittar något
eget. Vissa kommuner erbjuder förtur till en
hyreslägenhet i samband med en separation andra
inte alls, utan går efter turlista.
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Och i denna jakt på bostad kan det hända att
barnen kommer långt bort från den ena föräldern
med allt vad det innebär.
I detta nummer lyfter vi boendesituationen för
ensamstående och problematiken kring det.
Hur upplevde du det själv när du separerade och
behövde hitta någon nytt ställe att bosätta dig på?
Skriv gärna en rad till gs@makalosa.org.

Med en önskan om en härlig sommar!

Är du boendeförälder som har blivit kontaktad av Försäkringskassan med anledning
av de ändrade bestämmelserna för underhållsstöd som trädde i kraft 1 april 2016,
eller som på annat sätt fått kännedom om ändringen?
Har du en relation med barnens/barnets andra förälder där det förekommit
konflikter, hot eller våld?
Jag är forskare vid Uppsala universitet och jag söker nu intervjupersoner som passar
in på denna beskrivning för anonymt deltagande i en forskningsstudie. Studien ska
belysa hur lagändringarna rörande underhållsstöd har påverkat boendeföräldrar och
barn.
Kontakta mig så berättar jag mer!
Bästa hälsningar,
Stina Fernqvist, forskare i sociologi
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Uppsala Universitet
Box 514 751 20 UPPSALA
Tfn: 018-471 65 42
E-mail: stina.fernqvist@ibf.uu.se

Catarina Danso
Generalsekreterare

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamföräldrar, och deras barn. Vi samlar och stärker
ensamföräldern och synliggör ensamförälderskapet genom politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.
Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för våra medlemmar genom våra lokalföreningar och familjenätverk
i hela Sverige.
1 | 2017
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En ljusning på väg
för hyresgäster
Många ensamstående har det svårt på
bostadsmarknaden, framförallt de som hyr
sin bostad. Enligt hyresgästföreningen har
bostadsklimatet blivit tuffare på senare år
men förslag på att stärka hyresgästerna är på
gång enligt juristerna Andreas Persson och Nan
Kinnander på hyresgästföreningen.
- Hyresgäster som hyr hos allmännyttan eller
av privata hyresvärdar har oftast ett bättre skydd
än de som omfattas av privatuthyrningslagen.
Hyresgäster omfattas av besiktningsskyddet, säger
Andreas Persson.
Besiktningsskyddet innebär att du som hyresgäst
inte kan kastas ut ur bostaden hur som helst.
Om hyresvärden säger upp kontraktet utan skälig
anledning har du rätt att bo kvar i lägenheten tills
det blir prövat av hyresnämnden

Här kan separerade få förtur

De hyresgäster som däremot omfattas av
privatuthyrningslagen är personer som bor i andra
hand eller exempelvis hyr något rum eller en
lägenhet i ett tvåfamiljshus.
De har inte samma rättsliga skydd som övriga
hyresgäster. Hyresvärden kan säga upp hyresgästen
på kort varsel och hyresgästen är i ett stort
underläge i förhållande till hyresvärden.
- Vi från hyresgästföreningen har ofta
svårt att hjälpa de personer som omfattas av
privatuthyrningslagen men lagen är under lupp.
Det ligger ett lagförslag som ska ut på remiss för
stärka ställningen för hyresgäster. Förhoppningsvis
så går den igenom, säger Nan Kinnander.
Enligt hyresgästutredningen “stärkt ställning för
hyresgäster” (SOU 2017:33, regeringskansliet),
så föreslås att högre krav ställs på hyresvärdens
information samt större hänsyn tas till hyresgästen
om en ombyggnad eller renovering ska göras i
bostaden. De förslagen gäller generellt för alla
hyresgäster.
Ett antal ändringar som innefattar
privatuthyrningslagen är en begränsad möjlighet
för hyresvärden att säga upp hyresgästen.

Tidigare var det vanligt att par som separerade
kunde få förtur till en bostad. Så är det inte
längre. Den tuffa bostadsmarknaden har gjort att
många kommuner har stramat upp sina regler.

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät från
2016 visar att 27 kommuner ger förtur vid
separationer. Det gäller familjer både med och
utan barn.

För många som separerar brukar oftast en
hyresrätt vara det alternativ som står till buds,
då ett nytt boende eftertraktas snabbt. Men det
är oftare lättare sagt än gjort om man bor på en
ort med bostadsbrist. Förr var det vanligt att de
kommunala bostadsbolagen hade förturssystem
för olika grupper som ansågs ha behov av hjälp
till lägenhet.

Micael Nilson expert på bostadssociala frågor
på Boverket anser dock att listan inte ska tolkas
alltför bokstavligt.

Trenden är att allt fler går över till “raka” köer
där lägenheterna fördelas strikt till dem som
har stått längst i kö.

- Det är tjänstemän i kommunerna som fyller i
svaren och sitter inte alltid inne med fullständig
information om vilka regler olika hyresvärdar
tillämpar menar han.
Listan kan ge en liten fingervisning om hur det
ser ut i landets kommuner.
Text: Tanja Holm

De här kommunerna erbjuder förtur till bostad vid separationer:
Arjeplog
Arvidsjaur
Arvika
Färgelanda
Gagnef
Gotland
Hallsberg
Hammarberg
Håbo

Hällefors
Karlstad
Kil
Kinna
Kungälv
Laxå
Lindesberg
Ljungby
Pajala

Sotenäs
Svenljunga
Säter
Vimmerby
Älmhult
Älvdalen
Örebro

Text: Tanja Holm

På bilden: Anna Frennesson praktikant,
Andreas Persson jurist, Nan Kinnander jurist
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ENSAMSTÅENDE MED BARN I STOCKHOLM
Bo i Sundbyberg

Fakta:

2015 blev Sundbybergs kommun utnämnd till årets
superkommun och kom på andra plats 2016. Det
är tidningen Dagens Samhälle som delar ut priset
och har jämfört samtliga svenska kommuner inom
faktorerna befolkningstillväxt, sysselsättning, flyttnetto,
demografisk profil, ekonomi, inkomstutveckling,
utbildningsnivå och bäst kommunal ekonomi och
satsning på kultur.

I Sverige är det två av tio familjer som är
ensamstående förälder. Och i Stockholm där
bostadsbristen redan är markant lever många
ensamstående föräldrar trångt och många tvingas
flytta ut långt till kranskommunerna. Många tvingas
betala höga andrahandshyror för att över huvud taget
ha någonstans att bo.
Enligt Stockholms bostadsförmedling förmedlades
934 stycken lägenheter under 2016 där den
genomsnittliga kötiden låg på 8-10 år.

I kommunen lever många ensamstående med barn
och det är lätt att leva här. Det är nära till allt, till
andra stadsdelar och det är lätt att pendla till och
från Sundbyberg, säger Sundbybergs kommuns
budgetrådgivare Carina Björkgren.

•

Detta kan också vara en anledning till att en så stor del
av befolkningen är skuldsatta.

•

-Många ensamstående väljer att slå sig ned här och som
ensamstående är man mest drabbad av skulder.

•

Däremot tror hon inte att fastighetspriserna skulle
betyda mer än i andra områden. Sundbyberg har
dessutom stor andel hyresrätter.
-De som kommer till mig har ofta skuldsatt sig genom
att ta lån till konsumtion. Samtidigt har de hänt saker
de inte räknat med. De kan ha haft en rörelse som gått
omkull eller har separerat eller blivit sjuka och därför
haft svårt att betala tillbaka, säger hon.

Kommun med många hyresrätter
Kommunens fastighetsbolag Förvaltaren har cirka
46 000 personer i deras bostadskö. Lägenhetsutbudet
minskar vilket gör att köpoängen för att få en lägenhet
ökar och gör att det tar länge tid att få ett hyreskontrakt,
säger Anders Sundqvist, kommunikationschef i
kommunen.
-Samtidigt har en viss utförsäljning av Förvaltarens
hyreslägenheter påbörjats och förhoppningen är att
kunna blanda boendeformer i alla delar av kommunen
säger Anders Sundqvist.
8 | Makalösa Föräldrar

Bild: Ivo med sina två söner

•
•

Ivo Beteck som tidigare bott i Sundbyberg och som har
sina två barn boende i kommunen säger sig vara glad att
hans barn bor och går i skolan här. När han och hans
sambo separerade för ett par år sedan fick han bara tag
i en hyreslägenhet i Alby, Norsborg utanför Stockholm.

•
•

2016 förmedlades 63 lägenheter i Botkyrka
kommun där de sökande hade stått i 8-10 år i
bostadskön.
Sundbybergs kommun förmedlade 35 lägenheter
där de sökande hade stått i mellan 4-6 år i
bostadskön.
Solna stad förmedlade 36 lägenheter där de
sökande stått 8-10 år i bostadskö.
Vallentuna kommun förmedlade 4 lägenheter med
8-10 års kötid.
Täby kommun förmedlade 4 lägenheter med 6-8
års kötid.
Norrtälje kommun förmedlade endast 1 lägenhet
där de sökande hade 6-8 kötid i bostadskön.
Södertälje kommun förmedlade 37 lägenheter 4-6
års kötid.

-Det är inte en kommun jag skulle vilja att mina barn
gick i skolan i, säger Ivo Beteck. Det är hög kriminalitet
och mycket oroligt och segregerat område.

Från en rapport som Stockholms stad gjort var det
212 ensamstående kvinnor med barn som saknade
stadigvarande bostad 2015. 11 ensamstående män
med barn med samma situation och period. Totalt
rapporterades det in 635 barn som saknade stadigvarande
boende i Stockholm stad under 2015. Det var en ökning
med 232 barn då det 2012 var 403 barn rapporterade.
Flertalet av familjerna (74%) hade någon förälder i
familjen som var född utanför ett EU-land.
Det var 29% (87 stycken) av barnfamiljerna som
bodde via Stiftelsen hotellhem vilket följdes av 17% (53
stycken) som bodde på hotellrum. De var de vanligaste
boendena i rapporten för dessa föräldrar.
Skälen till varför förstahandskontrakt saknades varierade
men det var 23% där inneboendekontraktet upphört.
37% för att det funnits våld i nära relation och 33 %
där andrahandskontraktet upphört.
– Det måste finnas någon form av problematik som
gör att du behöver en bostad, exempelvis en medicinsk
diagnos eller psykiska besvär som är kopplade till att en
bostad är viktigt i ditt liv, säger Ulf Ibsén som jobbar vid
Stockholm stads bostadsförmedling.

FAKTA: Statistiska Centralbyrån
I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn
under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer, två av tio familjer
med en ensamstående förälder och en av tio är en
ombildad familj.
Mer än åtta av tio familjer har ett eller två barn.
Familjernas storlek skiljer sig åt mellan Sveriges
kommuner. Andelen familjer med ett barn är högst i
Solna och andelen med minst fyra barn är högst i Pajala.

Han själv trivdes i Sundbyberg och hade gärna velat hitta
en lägenhet där men de långa kötiderna gjorde att det
blev en omöjlighet för honom.
-Jag letar fortfarande efter lägenhet här men inser att det
inte kommer att ske de närmaste åren så som det ser ut
idag, säger han och ser dyster ut.
Text: Pia Bergman
1 | 2017

2017 | 1

Makalösa Föräldrar | 9

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR |

Makalösa Barn | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR

Otryggheten med
andrahandskontrakt
“Så länge jag bara har ett hem” är en tanke
som räddat många singelföräldrar. Det känns
som om allt går att lösa bara hemmet är en
trygg plats. Men vad händer om bostaden är
otryggheten?
Bostadssituationen i Sverige är problematisk.
Kötiden på en bostad ligger i snitt på 5 år hos
många bostadsbolag vilket gör att människor
hellre hyr ut sin bostad i andra hand när de flyttar
istället för att säga upp den. Vilket i sin tur ökar
bostadsbristen eftersom bostäder som borde finnas
tillgängliga inte kommer ut på bostadsmarknaden.
Att hyra ut sin lägenhet i andra hand är en bra
lösning på en tillfällig situation men det är bara
ok om det finns samtycke hos hyresvärden.
Om samtycke saknas så är uthyrningen olaglig
vilket innebär att både andrahands- och
förstahandshyresgästen kan bli vräkta. Något
som kan slå hårt mot barnfamiljer som hyr i
andrahand. Vid olovlig andrahandsuthyrning
finns få rättigheter vad gäller att få stanna kvar i
bostaden.
Vill man hyra ut sin lägenhet, hyresrätt eller
bostadsrätt, i andrahand så gäller följande:
•
•
•

Kolla med hyresvärden för att få ett
godkännande.
Gäller det en bostadsrätt så krävs godkännande
från styrelsen i bostadsrättsföreningen.
Säger hyresvärden eller styrelsen nej så går det
att fråga hyresnämnden om ett godkännande.

Det krävs även goda skäl för att få hyra ut i andra
hand som exempelvis ålder, sjukdom, studier på
annan ort eller särskilda familjeförhållanden.

Makalösa

Även andrahandshyresgästen behöver vara en
skötsam hyresgäst. Att hyra bostad i andrahand är
dock inte friktionsfritt, även om avtal finns så kan
missförstånd uppstå. Ett problem som kan uppstå
är vad som händer om förstahandshyresgästen
ändrar sig och det inte regleras i avtalet kring
andrahandsuthyrningen. Även nivån på hyran som
ska regleras i avtalet kan orsaka bekymmer.

barn

Men bristen på bostäder lockar människor att
ta större risker för att få en bostad. Det lockar
även människor som vill tjäna pengar på andras
desperata jakt efter en bostad. De som vill hyra
ut svart mot rena ockerhyror där både dubbla
som tredubbla hyror avkrävs. En utveckling som
nu sprider sig alltmer utanför storstäderna och
mörkertalet är stort eftersom den som hyr olovligen
gör allt för att inte uppmärksammas.
Alla fall av misstänkt olovlig andrahandsuthyrning
når heller inte hyresnämnden eftersom
hyresgästerna även kan säga upp lägenheten innan
anmälan sker vilket kan leda till att anmälan
uteblir.
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Att hyra i andrahand utan samtycke kan
innebära stora risker:
•

•

•

Både den som hyr olovligen i andrahand och
förstahandshyresgästen riskerar att vräkas om
det uppdagas.
Det går inte att teckna en hemförsäkring om
den som hyr inte är skriven på adressen där
den bor
Att leva med rädslan att bli upptäckt skapar en
inre stress vilket även påverkar barn.
Text: Erika Marcusson
Källor: Hyresnämnden, Hem & Hyra, Hyreslagen
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Reportage: Skilda föräldrar och växelvist boende
Johanna var 7 år när hennes mamma och pappa
valde att gå skilda vägar. Hon minns tydligt
den dagen då hennes mamma berättade om
föräldrarnas skilsmässa och att hennes pappa
skulle flytta. Detta kom som en total chock för
henne som varit helt ovetande om föräldrarnas
beslut.
Johannas första reaktion var att hennes mamma skojade
om det hon just fått höra tills hon snart förstod att
mamman menade allvar. När hon förstod detta fylldes
hon med känslor av enorm sorg och smärta som sedan
övergick till både ilska och besvikelse. Johanna berättar
hur hon brast ut i gråt, gick ut till hennes pappa, mötte
hans sorgsna blick och såg då att även han var ledsen.

Hon kände besvikelse över att pappan inte varit med och
berättat om skilsmässan, hon stunden innan just fått höra
om. När boendesituationen så småningom löst sig för
båda föräldrarna bodde Johanna varannan vecka hos dem
båda. Umgänget och boendesituationen har med åren
förändrats till att idag vara mer oregelbundet. Johanna
berättar att hon idag bor hos den förälder som är ledig
och att hon får bestämma helt själv var hon vill vara och
med det som passar bäst för stunden.
På frågan om vad Johanna upplever för svårigheter
med växelvist boende svarar hon att det är när mamma
och pappa inte pratar med varandra. Om de pratar vid
överlämningar handlar det mest om räkningar eller annat
de är oense om.

Annat som kan vara svårt är när kompisar som bor i
närheten av t.ex. mamma vill göra saker då jag är hos
pappa eftersom avståndet emellan dem är så långt. När
mamma träffade en ny man blev det svårare för mig
eftersom pappa inte visste att han bodde med oss. Det
gjorde att jag började ljuga för honom vilket inte alls
kändes bra för mig.
Eftersom jag inte heller trivdes med mammas nya man
mådde jag väldigt dåligt vilket gjorde situationen för mig
ännu svårare. Annat som jag upplevt jobbigt är att jag
ofta haft väldigt mycket packning med mig till och från
skolan när det varit dags att byta boendeförälder. Det
har även inneburit att jag många gånger haft svårt att
hålla reda på saker och hos vilken förälder saker, kläder
och annat varit hos. Idag fungerar det bättre då jag bytt
till en skola som ligger närmare båda föräldrarna och att
mammas sambo har flyttat ut.
Johanna säger att fördelarna med föräldrarnas
skilsmässa är att hennes pappa idag mår bättre, att han
har utvecklats och börjat ta mer ansvar för sig själv än
tidigare. Pappan har också träffat en ny kvinna som han
trivs och mår bra med och som även Johanna trivs bra
med. Ibland kan det vara skönt med miljöomväxling vid
växelvist boende säger hon.

FA KTA R U TA
Namn: Johanna Lind
Ålder: 13 år
Bor: I villa hemma hos mamma i
Skogås och i lägenhet hemma hos
pappa i Västerhaninge

Johanna upplever att skolsituationen efter föräldrarnas
skilsmässa har påverkats genom att hon fått längre att åka
till skolan. Egentligen berodde detta inte på föräldrarnas
skilsmässa utan på valet av skola som dessvärre låg längre
bort från båda föräldrarna. Idag har hon dock bytt skola
vilket varit positivt för henne även gällande restiden då
den nuvarande skolan ligger betydligt närmare båda
föräldrarna.

När Johanna är hos sin mamma har hon lätt att träffa
kompisar eftersom flera av dem bor i närområdet.
Hos pappa blir det svårare på grund av avståndet
emellan och eftersom alla kompisar bor i samma
område som mamman. Eftersom hennes kompisar av
olika anledningar har svårt att åka emellan hennes båda
föräldrar och att det finns mer att göra hos mamman så
väljer hon mest att träffa dem när hon är hos mamman.
Johanna spelar tennis flera dagar i veckan vilket
fungerar väldigt bra oavsett vilken förälder hon är hos.
Pappa skjutsar mig alltid och är jag hos mamma så hämtar
han mig där säger hon. Johanna tycker att det är skönt
då det underlättar och gör det enkelt för henne att ta
sig till träningarna.
Johanna berättar att högtider såsom jul, födelsedagar
osv. firas mest hos mamman. Vi gör saker tillsammans,
familjen kommer eller så åker vi till släkten i Skåne och
hälsar på. Pappa firar mest högtider med sin sambo och
gör saker tillsammans med henne.
På frågan hur reglerna skiljer sig hos föräldrarna svarar
Johanna att hon egentligen inte har några regler. Hon
tror själv att det beror på att hennes föräldrar tycker att
hon sköter sig så bra ändå och därför inte behöver några.
Johanna säger att hon trivs mest hemma och när
hon träffar kompisar är de tillsammans med dem i
närområdet där hennes mamma bor.

Text: Mia Westerdahl

Intressen: Tennis, umgås med
kompisar, sjunga, gillar hemmamys
och mina gosiga katter.
Favoritmat: Tacos och sushi
Tittar på: filmer och youtubers
Framtidsplaner: Men åh, så
svårt! Jobba med teknik och satsa
på tennis!
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MÅNADENS BOKTIPS

BOKTIPS FÖR BARN 9-12 ÅR
Du och jag, Agnes
av Bente Bratlund (Bok) 2013, Svenska, För
barn och unga (lättläst)
Agnes och Maja har varit kompisar i evigheter.
Daniel är däremot ny i klassen, men nästan alla
tjejer är kär i honom. Agnes och Maja också…
Så blir Maja och Daniel utvalda att få åka på
en lägervecka. Agnes börjar nästan gråta. Hon
får lust att krossa spegeln inne på toa. Nu är
det tydligen Maja och Daniel. Men Agnes har ju
faktiskt sin granntant, Alma. Och Tim är kanske
mer än bara rolig…

Bli ihop
av Thomas Halling (Bok) 2003, Svenska, För
barn och unga (lättläst)
Det har börjat en ny tjej som heter Ellen i Kalles
klass. Kalle blir kär, men innan han hinner fråga
chans är hon redan ihop med Leo! Vad ska han
göra? Visa att han är mycket coolare, smartare
och roligare än Leo, så klart! Det borde vara lätt
som en plätt – men de närmaste dagarna blir det
minst sagt fel…

BOKTIPS FÖR BARN 6-9 ÅR
Gummi-Tarzan
av Ole Lund Kirkegaard (Bok) 1976, Svenska,
För barn och unga
Gummi-Tarzan heter egentligen Ivan Olsen. Han
är inte snygg, och faktiskt inte ett dugg stark.
Han kan varken slåss, spotta långt eller läsa.
Ivans pappa drömmer om att ha en stark och
modig son. Han försöker göra Ivan till en riktig
Tarzan. När det misslyckas kallar pappa honom
Gummi-Tarzan. Men så en dag stöter Ivan ihop
med en riktig häxa, som säger att hon kan hjälpa
honom. Häxan tar lite snokfett, lite oxbär, några
grodyngel och lite annat smått och gott och
kokar en faslig soppa…
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Megakillen - den stora
hemligheten
av Martin Olczak (Ljudbok, CD) 2008, Svenska,
För barn och unga

Det finns fler böcker om Kalle och Ellen. Del 2 heter
Vara ihop, del 3 är Resa ihop och del 4 heter Hålla
ihop?

Melker Jonsson bor i Småtorp med sin syster
Molly. En dag bestämmer de att Melker ska
bli Megakillen: världens bästa och hemligaste
superhjälte! Det är tur för Melker att han har
Molly. Utan henne skulle han klanta till det hela
tiden. Men tillsammans är de hur listiga som
helst. De kanske till och med kan ta fast Krille
Knutsson, Småtorps läbbiga tjuv!
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Ture Sventon i varuhuset
av Åke Holmberg, 1907-1991 (E-media, E-bok,
EPUB) 2013, Svenska, För barn och unga
P3X är den världsberömde professor Nickels
senaste uppfinning. En vätska som tar bort all
lukt. Med en flaska P3X i handen kan vilken
bov som helst gå fri. Det förklarar varför
varuhushunden Ludvig inte kan få upp minsta
spår efter den mystiske gråklädde man som
nattetid hemsöker varuhuset City. Varuhuset ägs
för övrigt av professor Nickels bror – hur hänger
det ihop? Ture Sventon får ta sig an problemet.
Det blir många trassliga ledtrådar att reda ut,
men Sventon är en mycket bra – kanske den
bästa – av ledtrådsuttrasslare.
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SOMMARPYSSEL

&

SOMMARPYSSEL

Kan du lösa korsordet?

Kan du även lösa det svårare?

Vi älskar pyssel!

Speciellt på sommaren.
Hoppas du också gör det!
Rätt svar på pysslet hittar
du på sista sidan.

&

gör din egen jordgubbsmilkshake

Kan du lösa rebuset?

6 dl vaniljglass
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200 g jordgubbar
(går bra med frysta också)

2 dl kall mjölk

Mixa ihop alla
ingredienser i en
mixer.
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När en dörr stängs
öppnas en annan

Jag kommer fortfarande ihåg tystnaden när jag
stängde ytterdörren till vår nya lilla lägenhet i Märsta.
Känslan av att äntligen vara på plats, att starta om.
Tryggheten i en egen bostad och upprymdheten
inför ett nytt okänt liv. All rädsla från uppbrottet och
flytten till Stockholm försvann i samma stund som
låskolven slog in blecket.

Tiden efter skilsmässan var inte lätt. Jag bytte
bostad med en vän, han köpte mitt hus och jag köpte
hans lägenhet i småstaden där vi bodde. Då trodde
jag omstarten stod för dörren, men det blev tyvärr
en återvändsgränd. Vännerna fortsatte med sina liv,
bråken med exet fortsatte och ekonomin var usel. Varje
dag undrade jag om det verkligen var värt allt bråk,
allt slit, för så lite förändring. Vännerna som hade fullt
upp med vardagen bad mig vänta med förändring tills
barnen växte upp, “Du hinner, du är ung.” Jag kände
livet sköljas iväg med kaffet.

Vad hade jag gjort!? Det var hösten 2008 och
tidningarna skrek om massuppsägningar och usel
ekonomi. Panik var bara förnamnet på vad jag kände
när jag kämpade för ett nytt liv..
Men så en dag i mars fick vi nycklarna till en liten
tvåa i Märsta. Ynka 62 kvm och ett vardagsrum med
orange väggar blev vårt nya hem. I samma stund
vi klev innanför tröskeln och började packa upp så
visste jag att här var omstarten. Här började mitt och
döttrarnas nya liv. Har aldrig ångrat mitt beslut en
dag efter den stunden.
“När en dörr stängs så öppnas ett fönster. Och när det
är slut på fönster så finns det motorsåg!”
/Erika

Så kom möjligheten att göra ett annat val och utan
större eftertanke sa jag upp mig, sålde lägenheten och
flyttade in hos min singelbrorsa i Stockholm. Där
klämde vi in oss, jag och döttrarna, i hans tvåa på 63
kvm. I fyra månader bodde vi i hans sovrum och det
var allt annat än ljuvligt. Vilken ångest.

Rätt svar rebus pysselsidor:

Rebus 1: Instrument
Rebus 2: När kon och katten åt kakor i skogen
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Fr å g a a d vo k a t e n
Fråga:
Jag och min sambo skall separera och nu säger hon att
hon skall ha kvarboenderätten till vår gemensamma
hyresrätt vad betyder det?

Advokaten svarar:

Fråga advokaten
Som prenumerant på Sveriges Makalösa
Föräldrars tidskrift har du möjlighet att
ställa juridiska frågor och få svar av advokat
Therese Stöm. Det kan bland annat handla om
vårdnadstvister, umgängesfrågor eller hur du
ska göra vid en skilsmässa.
Skicka frågan till gs@makalosa.org.
Givetvis kan du vara anonym.
Therese Ström Advokatbyrå AB
Köpmangatan 15, 1 tr
111 31 Stockholm

När två sambor separerar skall en så kallad
sambobodelning ske. Det är bara bostad och bohag som
kan bli föremål för en sambobodelning. Det regleras i
SamboL. Om ni har förvärvat en hyresrätt gemensamt
dvs att ni båda står på kontraktet så skall lägenheten
normalt bytas till två lägenheter om de det är möjligt. Det
finns dock ett undantag i SamboL som säger att den av
samborna som har störst behov av bostaden skall erhålla
bostaden på sin lott. Störst behov bedöms främst utifrån
om ni har gemensamma barn som behöver bo kvar men
det gäller även om den ena sambon har egna barn som
fortfarande bor hemma och hen vill bo kvar.

Rätten att kvarbo i en tidigare gemensam bostad anses
utgöra en förmån. Om ni istället hade haft en bostadsrätt
som din sambo fick kvarboenderätten till så kan Du begära
kompensation för att hen får en bostadsförmån på din
bekostnad. Då måste du begära nyttjanderättsersättning i
bodelningen. Denna nyttjanderättsersättning skall kompensera
dig för att din sambo erhåller bostadsförmånen och du inte
kan nyttja din egendom. Nyttjanderättsersättningen kan
räknas fram på lite olika sätt men vanligast är att man
tar bruksvärdet på liknande bostäder eller så räknar man
fram en marknadsmässig avkastning på kapitalet som sedan
delas. Det beloppet som löper på respektive andel anses
utgöra en skälig ersättning. Ersättning som räknas fram
utgör en avkastning på samboegendomen och kommer att
räknas med som tillgång för den som erhåller förmånen.

Om ni inte är överens så kan din sambo vända sig till
tingsrätten och begära kvarboenderätten intill dess att
bodelning kan ske. Hon har då rätt att ensam disponera
lägenheten och du får flytta ut. Kan ni inte komma överens
om bostaden får ni ansöka om en bodelningsförrättare
som hjälper er att fatta beslutet om vem som skall bo kvar
eller om bostaden skall bytas till två. Kvarboenderätten
beslutar tingsrätten om på ansökan av en eller båda
parter.

Fråga:
Jag är gift och nu vill min fru skiljas. Jag har ärvt en villa
efter mina föräldrar. Villan är min enskilda egendom. Vi har
tillsammans renoverat huset och min fråga är om jag måste
ersätta min fru för de kostnader som vi gemensamt stått
för i renoveringen?

Advokaten svarar:
Inom äktenskapet har man så kallad försörjningsplikt
mot varandra. Ena parten kan bidra ekonomiskt och den
andre med eget arbete. Inget av detta anses vara mer eller
mindre värt. Det spelar vid en bodelning ingen roll vem
som betalat vad. Den fastighet som du säger är din enskilda
egendom genom arv kommer inte att ingå i en bodelning
mellan er så fastigheten i sig är fredad. Det är fullt lagligt
att makar lånar ut pengar till varandra och om hon hävdar
att hon lånat ut pengar till Dig för att Du skulle kunna
renovera Ditt hus så har
Du bevisbördan för att så inte var fallet. D.v.s. Du måste
visa att de pengar som hon givit. Dig är en gåva för att
Du inte skall bli återbetalningsskyldig. Det alternativ som
återstår är att Du, om Du inte kan visa att Du fått pengar
som gåva, visar att ni hade en gemensam ekonomi och att
det inte går att visa vilka pengar som använts till vad, d.v.s
att Du gör det troligt att Du använt Dina egna inkomster
till renoveringen och att andra inkomster (hustruns) gått
till familjens behov.

Illustration: Rebecca Landmér
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Händer på förbundet
I april besökte vi Umeå där vi hade vår årsstämma.
Vi var ca 45 personer, både vuxna och barn.
Lördagen börjades med ett påverkanstorg där vi
diskuterade saker som vi skulle besluta om på själva
stämman som ägde rum på söndagen. Medan de
vuxna fördjupade sig i organisationens verksamhet
var barnen på Bildmuseet och på Megazone där
de körde ”Fångarna på fortet”.
En ny styrelse valdes och består av:
Marie-Louise Dolk, ordförande
Lisbeth Fletcher, kassör
Christina Olsson, vice ordförande
Åsa Janlöv, ledamot
Anders Ekdahl, Ohlsson, ledamot
Markus Wilkens, ledamot
Marie Carlbom, ledamot
Therese Ström, suppleant
Jörgen Paulsson, suppleant

Lokalföreningarnas kalendarium

Vad händer resten av året

Stockholm

Även i år kommer vi att vara i
Almedalen och på torsdagen har vi vårt event
som har temat barnombud i samband med en
vårdnadstvist. I panelen kommer bland annat
Barnombudsmannen och generalsekreteraren
för Aleneforaldrar i Norge att vara med.
I höst har vi utbildningshelg för
lokalföreningarnas styrelser och
valberedningar.
Mer information kommer senare.
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•

6 juni: är vi i Rålambshovsparken och rekryterar.
Stockholms stad satsar mycket på det och vi är där
med en massa olika föreningar och utställare.
Vecka 28 kommer vi att ha härligt sommarläger igen!
Vi kommer ha plats för många familjer som kan
njuta av sommar vid sjön tillsammans med mycket
lek och upptåg.

Lund
•
•

Politiska gruppen kommer att ha ett
uppstartsmöte i höst. Anmälan och mer
information kommer senare.
Under hösten kommer vi också att ordna
en Må bra helg för föräldrar och barn. Mer
information kommer senare.

Besök på Zoo i Köpenhamn
8-11 augusti: sommarläger på Bolmsö i samarbete
med Helsingborgs lokalförening

Helsingborg
•
•

25 maj: brännboll på Margaretaplatsen
8-11 augusti: sommarläger på Bolmsö

Växjö

Kansliet har också fått en ny administrator,
Mia Westerdahl. Mia har bland annat hand om
medlemsregistret, resebokningar och ansvarar
också för vår marknadsföring.
Ni når henne på admin@makalosa.org eller
0708-77 57 41.

Bild från årsstämman i Umeå

•

•
•

Bild från Almedalen 2016
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10 juni: picknick
19 augusti: minigolf Spetsamossen

Foto: hemmahosandrea.se,
Zoologisk Have København
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Händer lokalt - Helsingborg

Stockholms Makalösa Föräldrar

Under våren har vi haft flera uppskattade aktiviteter såsom bowling, korvgrillning
i Jordbodalen och vuxenfest på Pitchers.

Matlag med föräldrar och tonårsbarn

Häng med du också så får du träffa andra föräldrar och barn som har roligt tillsammans!

Vi vill gärna dela med oss av denna uppskattade aktivitet och deltagarna sa så här om träffen:
•
•
•

Tonny Jarring
Ordförande Helsingborgs lokalförening

•
•
•
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Det är bra, för där lagar man mat och kan äta den, sa Paloma 11 år
Bra gemenskap och man lär sig nya saker, sa Thea 16 år
Det är ett tillfälle till gemenskap och lära sig nya grepp i köket. Barnen lär sig att umgås
med andra och äta en bit god mat tillsammans, sa Christer
Det är roligt att äta annorlunda mat, för här är allt vegetariskt. Det är gott! Sa Sophia 11 år
Speciellt som ensamstående är det värdefullt att äta med andra vuxna och barn. Trevligt
att göra en vardagssyssla med andra, det känns som vi blir en stor familj, sa mamma Kattis
Så bra att träffa människor man inte bor granne med eller jobbar med utan bara delar ett
matlag med. Människor som återkommer. Roligt att göra något tillsammans, sa mamma
Cecilia
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Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för
medlemmar i lokalföreningarna
Du vill väl fortsätta vara medlem även detta året?
Som medlem i lokalföreningarna träffar du andra ensamstående föräldrar och du får ta del av föreningens
aktiviteter, ibland till ett reducerat pris och ibland även helt gratis. För mer information om aktiviteter besök
lokalföreningarnas Facebook-sida.
Medlemsavgiften betalas till respektive lokalförening (se nedan)

Kontaktinformation
Är ni intresserade av att starta ett eget nätverk? Det räcker om det finns två-tre intresserade som vill starta upp!
Riksförbundet hjälper er att komma igång! Hör av er till Catarina Danso 070-202 30 10, gs@makalosa.org
HELSINGBORGS
LOKALFÖRENING

GÖTEBORGS
LOKALFÖRENING

MALMÖ
FAMILJENÄTVERK

Irene Stokland:
irene.stokland@hotmail.com

Ylva Hammarström ordförande:
ylvham@yahoo.se

Bankgiro 5598-0049

Riksförbundets Bg 5447-5892

Tanja Holm, ordförande
makalosamalmo@gmail.com/
tanjaxholm@gmail.com
Riksförbundets Bg 5447-5892

Swish 1234228920

www.facebook.com/groups/
malmomakalosa

Helsingborg:

Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata
på förälder och barn. 200 kronor betalas in på Bg 5598-0049 eller swish 1234228920.

Lund:
Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata
på förälder och barn. 200 kronor betalas in till Bg 345-7652

Stockholm:
Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata
på förälder och barn. 200 kronor betalas in på PG 123 59 67-5.

UMEÅ
LOKALFÖRENING
Linda Söderström ordförande
0705-59 93 28
lindasoderstrom@hotmail.com
Kontonummer Swedbank
8420-2924 229 490-9

Umeå:
200 kronor betalas in på Swedbank 8420-2924 229 490-9

Växjö:
200 kronor betalas till Bg 5070-9096

Medlemmar som tillhör familjenätverken i Malmö, Karlstad och Uppsala eller som är enskild
medlem utan lokalföreningsanknytning betalar 200 kr till riksförbundets bankgiro 5447-5892
eller på swish 1236083521.

Jörgen Paulsson, ordförande
jorgen.paulsson.jrp@gmail.com

Kontonummer:
Swedbank 8166-1, 924971
550-0
KARLSTAD
FAMILJENÄTVERK
Gertrud Gybrant,
gertrud.gybrant@privat.
utfors.se

Falun:
200 kronor betalas till Swedbank 8166-1, 924971 550-0

FALUNS
LOKALFÖRENING

STOCKHOLMS
LOKALFÖRENING
Margareta Asplund,
samordnare
0709-78 76 93
stockholm@makalosa.org

Övriga Sverige:
Är ni intresserade av att
starta ett eget nätverk?
Riksförbundet hjälper er att
komma igång! Hör av er till
Catarina Danso 070-202 30
10, gs@makalosa.org

STOCKHOLMS
FAMILJENÄTVERK
Blackebergs öppna förskola:
Vinjegatan 8 Blackeberg.
Sofia öppna förskola:
Borgmästargatan 11 2tr
Södermalm.
Samordnare, Margareta Asplund
(se info på sthm lokalförening)

UPPSALA
FAMILJENÄTVERK
Karolin Lundström
0709-528 497
karolinl@hotmail.com
Riksförbundets Bg 54475892

PG 123 59 67-5

VÄXJÖ
LOKALFÖRENING
Eva Lindahl
eva.lindahl@live.se
Susanne Filipsson
070-159 97 12
sus_f_o@hotmail.com

Bg 5070-9096

LUNDS
LOKALFÖRENING
Jonny Rolf,
jonny.rolf@gmail.com
Catarina Villalba,
catarinavillalba@hotmail.com
Swedbank Bg 345-7652
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