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Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har följande synpunkter på 
samrådsförslag RUFS 2050 
 
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 86 000 medlemmar som bygger och 
förvaltar bostadsfastigheter i Stockholm. Föreningen grundades 1916 och firar 100-
årsjubileum under 2016. Med sina 7 765 lägenheter är föreningen den största privata 
hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden. Kooperativ hyresrätt innebär i korthet att 
medlemmarna gemensamt äger samtliga lägenheter, som sedan hyrs ut till föreningens 
medlemmar. Föreningen är öppen för alla och lägenheterna förmedlas efter 
turordningsprincipen.  
 
SKB anser att det är ett gediget arbete som har lagts ned på RUFS 2050. SKB skulle vilja 
ge beröm för upplägget med de olika teman och seminarier som behandlat de olika 
aspekterna. Det är oerhört viktigt att det finns en samsyn kring de frågor som tas upp i 
samrådsförslaget RUFS 2050. RUFS ska ligga till grund för allas långsiktiga arbete i 
regionen, kommunerna och för enskilda aktörer. 
 
Visionen ”Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion” 
ställer onekligen krav på alla inblandade. 
 
SKB ställer sig bakom denna vision. Följande punkter vill SKB lyfta fram i 
samrådsförslaget; 

• De prioriterade åtgärderna som tas upp under perioden 2018-2026 är viktiga 
• Förtätning är ett måste om vi ska nå målet/visionen. Bygg ut bostäder i enlighet 

med det regionala behovet samt prioriteringarna i Stockholmsförhandlingen 2013 
och samverka så att Sverigeförhandlingen samspelar med RUFS 2050 

• Bygg kollektivnära och vi vill gärna se att vattenvägarna utnyttjas ännu mer 
framöver, värna och driva på utbyggnad av kollektivtrafik 

• Att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla effektiva system känns som 
självklara prioriteringar 

• Viktigt att bostadsbyggandet får ta fart i de regionala stadskärnorna 
• Bra med varierad bebyggelse (småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter) såväl 

som arbetsplatser och service 
 
Slutligen: 
SKB förordar strukturbild B som har en tätare bebyggelseutveckling än både strukturbild 
A och RUFS 2010 och att bebyggelsetillskottet till större del består av flerbostadshus, som 
är mer yteffektiva och därför till större del går att lägga i kollektivtrafiknära lägen. SKB 
vill också påtala vikten av att snabba på markprocessen för att få fram mer byggklar 
mark. 

 
SKB ser fram emot det fortsatta arbetet med RUFS 2050.  
 
 
Eva Nordström  Petrus Lundström 
VD   Kvalitets- och utredningschef 
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