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KRÖNIKAN 

GAMMAL CHARM  
& PRAKTISKT NYTT 

rägolv som knarrar, spegeldörrar som ger sti-
len,  djupa fönstersmygar. Kanske öppen spis, 
gedigna trälister och innerfönster att sätta i till 
hösten.

 Men också trångt kök, aldrig ett eluttag att stoppa el-
kontakten i där man behöver det, många små prång att 
dammsuga och dragiga golv.
 För att inte tala om renoveringsprojekt som aldrig blir 
helt färdiga.
 Om en bott i både gammalt och nybyggt så vet en vil-
ken skillnad det är. Men det är säkert � er med mig som 
vacklar mellan att favorisera den gammaldags charmen, 
och hylla det lättskötta nybyggda. 

INGEN SOM ANVÄNT BADRUMMET
Jag har bott i � era äldre hus och lägenheter och älskat det. 
Men även � yttat in i absolut nybyggt. Jag tycker myck-
et om den känslan. Ingen, utom möjligen hantverkarna, 
hade använt badrummet. Ingen hade sovit i lägenheten. 

Alla ytor i köket var glänsande nya. Vilket ju i 
och för sig innebar att alla skador framöver 

var vi själva skyldiga till.
 De första dagarna kändes 

det som: ”väntar vi 
bara tillräckligt länge 

kommer nog hotell-
städningen”.

 Att städa går annars 
snabbare i nybyggt, det är 
o� ast mer praktiskt, med 
många � er garderober. 
 Och eluttagen! De 
som saknas i gammalt 
hus. I ett nybyggt kan en 
stå var som helst med 
dammsugare, och nog 
� nns det ett eluttag i när-

heten.
De trassliga nästen av förlängningssladdar och grenkon-
takter som en ordnar i gamla hus kan ibland få en att 
skratta.

GEMENSAM BILAGA
Det du läser nu är Bygg, bo & energi-bilagan från Mark-
bladet och Gratistidningen STT i Svenljunga och Trane-
mo. Sedan företagen � ck samma ägare har vi hela tiden 
ökat samarbetet med de bilagor som kommer 
varje år, Vår i Trädgården, Jord, skog 
& miljö och Bygg bo & energi, för 
att denna gång göra en helt ge-
mensam bilaga.
 I de årliga bilagorna har vi 
möjlighet att ly� a sådant som an-
nars kanske inte får utrymme i en 
lokal gratistidning. Både vad 
gäller redaktionellt material 
och annonser. 

Redaktionen önskar er 
trevlig läsning!

Ps. Hur jag bor 
idag? I ett charmigt 
hus från 1929, med 
mycket få eluttag. 
 

”Väntar 
vi bara så 
kommer 

nog hotell-
städningen”

Ann Sofi e Wahlberg
Journalist på STT

T

Stor skillnad vara 
sambo eller gift

JURIDIK  – Det är förvånansvärt 
att några rader på ett papper gör 
så stor skillnad, säger Annika 
Johansson, familjerättsjurist i 
Tranemo och Gislaved. 

 Att ha tänkt e� er före 
och skrivit papper kring hur 
man vill ha det vid skilsmäs-
sa/separation och dödsfall, 
eller om man inte gjort det, 
det kan få väldigt stora pro-
portioner i människors liv.

 – Människor förstår o� a 
inte allvaret och konsekven-
serna, säger Annika Johans-
son.

 Sambolagen som är det 
som gäller om man inte är 
gi� a är otydlig, tycker Annika 
Johansson. Den bygger myck-
et på tolkningar, som styrs av 
tidigare rättsfall.
 – Och den omfattar inte 
det folk tror. Det är inte som 
att vara gi� a. Äktenskapsbal-
ken har tydligare regler.

Idag är det  � er separationer 
mellan sambor, än vad det är 
äktenskapsskillnader mellan 
gi� a. Därför får människors 
ovilja att ta tag i saken ökande 
konsekvenser.

 – Och det påverkar även 
samhällets ekonomi, när 
människors ekonomi e� er se-
parationer blir sämre och de 
till exempel behöver bostads-
bidrag. 
 Grundläggande familje-
rätts   juridik borde därför ingå 
i grundskolan tycker hon. 

Sambolagen går att  avtala bort, 
men den går inte att utvidga. 
 – Man kan inte hitta på eg-
na regler och skriva avtal, det 
gäller inte. 

Varför tror du människor tve-
kar att gi� a sig, om det ändå 
är det bästa?
 – Bra fråga, jag tror 
människor vill känna sig fria 
och självständiga. Man är 
mer individualist idag. Men 
man sitter ändå i smeten när 
man � yttat ihop, skulle jag 
vilja säga. 
 
Och man kan ha ett friare 
upplägg när de t gäller ägan-
de som gi� , om man skriver 
äktenskapsförord om enskild 
egendom.
 Den största faran  är att 

sambor inte ärver varandra.
 – Som sambo har du bara 
rätt till två basbelopp av bo-
stad och bohag. Ett basbelopp 
är 44 000 kronor.
 Både särkullbarn och  ge-
mensamma barn kan påver-
ka vid arv. Är man gi� a så har 
särkullbarnet rätt att ärva di-
rekt, före de egna barnen som 
får vänta till båda föräldrarna 
gått bort. Men är man sam-
bo så ärver de gemensamma 
barnen först. 
 – Det innebär att man kan 
få ta lån och lösa ut sina egna 
barn ur huset, till marknads-
pris, e� ersom omyndiga inte 
får stå på lån och i regel inte 
kan äga hus. 
 
Pengarna blir sedan  överför-
myndarspärrade på ett bank-
konto.
 – Det är ett problem att ha 
sina egna barn som ekono-
misk motpart. Det är ju nog 
mycket kaos och tragik e� er 
ett dödsfall.
 Det verkar vara  mentalt 
jobbigt för människor att gå 
till en jurist. 
 – Det är ett motstånd att 

prata om döden och separa-
tion. Man tänker ”inte just 
nu”.
 Men man kan börja med 
att informera sig via webben, 
där både lokala jurist� rmor 
och online-jurister har lät-
tillgänglig information. Ban-
ken har också o� a samarbete 
med jurister och kan förmed-
la kontakt.
 – Att skriva testamente och 
samboavtal innan något hän-
der kan man se som att ha en 
försäkring på huset. Den kos-
tar också en slant, men om 
det brinner kostar det myck-
et mer.   
 Ann Sofi e Wahlberg
 annsofi e@stthuset.com

Se över det juridiska om du � yttar ihop. Det är viktigt att känna till exempelvis arvsregler både med gemensamma barn och särkull-
barn.  Foto: Bildbank

Annika Johansson är familje-
rättsjurist på Jurist- och 
bouppteckningsbyrån i Trane-
mo och Gislaved.  Foto: Privat

När man som ung träffat den stora kärleken och fl yttar 
ihop i nyinköpt hus, då är det viktigt att även tänka 
på juridiken. När något väl händer är det försent.

TIPS: Innan du köper hus och fl yttar ihop 
1. Ha koll på sambolagen
Läs på och se vad den reglerar. Hur fi nan-
sierar ni huset? Betalar ni det i lika delar? 
Enligt sambolagen ska man vid separation 
dela bostaden lika. Om den ene fi nansierar 
mer, skriv då reverser, skuldebrev och gör ett 
samboavtal. 

2. Överväg giftermål
Att vara gift har betydelse även för andra 

saker än arv och skilsmässa. Även villkor för 
livförsäkringar kan styras av om man är gifta, 
och rätten att bo kvar i bostaden.   

3. Se över försäkringar
Om något händer kan det vara bra för en själv 
och partnern att vara försäkrad, med liv- sjuk- 
och olycksfallsförsäkring. Det är när man är 
ung och frisk som man ska teckna sådana 
försäkringar, innan man hunnit få krämpor.

4. Utgå från det värsta
Man ska tro människor om gott men utgå 
från det värsta. Man tänker att ”inget ska 
hända, min parter kommer inte att bråka vid 
separation, min partners föräldrar kommer 
inte att ställa till det vid dödsfall”. Men så 
ser verkligheten inte ut.

Källa: Annika Johansson

Att skriva 
testamente 
och sambo-

avtal är som 
att ha en 

försäkring.”
Annika Johansson
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