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Bostadslånen ökar
Trots finanskris och oro över
euron så fortsätter svenskarna
att låna mer och mer för att köpa
bostäder. På tre år har skuldvolymen ökat med över 30 procent.
– Det viktiga är att man har
koll på sin egen ekonomi, säger
Ingela Gabrielsson, privatekonom hos Nordea.
Från december 2008 till november
2011 ökade utlåningen till bostäder
med 32 procent. Det visar statistik
från undersökningsföretaget UC
som Svenska Dagbladet tagit del
av.
Under de tre undersökta åren ökade
bolånen i hela landet, men allra
mest i storstäderna – i Stockholm
med 38 procent och i Göteborg och
Malmö med strax över 30 procent.
Men övriga Sverige ligger inte
långt efter, med en genomsnittlig
ökning på 28 procent.
Minst växte lånen i Norrbotten,
där ökade utlåningen till bostäder
med 15 procent.
– Vi lånar mycket för att bostäder
kostar mycket i de attraktiva
områdena, säger Ingela Gabrielsson.
Hon menar också att en stor andel
människor bor kvar länge i sina
bostäder, och så länge du inte planerar en snar flytt och sköter dina
lån är bolån inget att vara rädd för.
Bara du förstår vad det innebär att
låna, och inte tar mer lån än du
behöver.
– Det är väldigt viktigt att sköta
sina lån, men var försiktig med att
ta andra lån än de du behöver. Ha
koll på hur du konsumerar för
övrigt, säger Gabrielsson.

Foto: SÖREN TURESSON

Även hushållens skuldsättningsgrad
har, enligt Svenska Dagbladet,
ökat. Skuldsättningsgraden anger
summan av bostadslånet i relation
till bolånetagarens årsinkomst.
Under de tre år som ingår i mätningen har hushållens skulder ökat
mer än deras löner.
– Det viktiga är att man har koll
på sin egen ekonomi, den här
totala skuldbördan spelar mindre
roll. Du måste ner på individnivå,
och ha kontroll över din egen ekonomi så att du kan betala dina lån,
säger Gabrielsson.
SOFI TAGESSON/TT
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Svenskarna fortsätter att låna mer och mer för att köpa bostäder.

Tänk på detta när du tar lån
Ska du ta ett bolån så jämför boendekostnad med den du har i dag. Prova att
leva efter din ekonomi med den nya boendekostnaden.
Leta. Är du ung så kanske du räknar med att flytta igen så småningom och kan
leta billigare boende. Förköp dig inte direkt, utan var realistisk.
Var ärlig med dina egna utgifter och gå igenom vad du lägger dina pengar på.
Ha koll på din övriga konsumtion.
Låna inte till kontantinsatsen, utan försök få ihop pengar till den. Lånar du blir
ditt lån bara dyrare.
Källa: Ingela Gabrielsson, privatekonom hos Nordea (TT)

Längre väntan för nödsamtal
Att få svar på ett nödsamtal till
SOS-Alarm tog nästan två
sekunder längre tid under 2011
jämfört med 2010. Ändå var
antalet samtal färre.
– Vi har ingen riktigt bra förklaring till det. Men vi vet att en
hel del av vårdsamtalen har tagit
längre tid, säger Anders Karlström, presstalesman hos SOS
Alarm.
Jenny Svensson, till höger, är på jakt efter barnkläder för olika
behov och får hjälp av Karin Tärning att välja.
Deras engagemang har fått stor uppmärksamhet.
– På tisdag ska vi vara med i TV4:s morgonsoffa, berättar Louise.
Arrangemanget i Lidköping håller de själva i
men ska det spridas till fler kommuner
behöver flera engagera sig, säger de.
– Ska det bli större så behöver vi ha med
Hjärt-lungfonden eller någon annan större
aktör, säger Rickard.
ANDERS GEORGSSON
anders.georgsson@nlt.se 0510-89704
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Det
känns fantastiskt
roligt. Det
går rakt in
i hjärtat.
LOUISE
WISEMARK
Filippas mamma

De som tog emot nödanropen
ägnade mer tid åt varje samtal och
det dröjde därför längre tid innan
de svarade på nya anrop.
Antalet samtal var ändå färre än
året innan. Under 2011 tog landets
18 centraler emot drygt 3,49 miljoner nödanrop på 112-numret, vilket var 50 000 färre än året innan.
Fördröjningen
hänger
inte
samman med att det skulle finnas
färre operatörer, enligt Anders
Karlström.
– Nej, vi har blivit fler. Det vi gör
för att korta tiden är att SOS-cen-

•Nödanrop
Alla samhällets hjälporganisationer
nås via nödnumret 112.
Den genomsnittliga svarstiden för ett
nödanrop var 8,39 sekunder under
2011, mot 6,7 sekunder 2010.
Landets 18 SOS-centraler tog under
2011 emot drygt 3,49 miljoner nödanrop till 112-numret, jämfört med
drygt 3,54 miljoner 2010.
Det vanligaste ärendet är olika typer
av vårdbehov, exempelvis vid akut
sjukdom och olyckor.
610 213 nödsamtal kopplades till
polisen under 2011, jämfört med 616
913 under 2010.
91 132 nödsamtal kopplades till
räddningstjänst 2011, mot 93 862
under 2010.
Samtalen till jourhavande präst via
112 ökade från 88 965 2010 till 95
298 2011.
Källa: SOS Alarm (TT)

tralerna samverkar i allt högre
utsträckning. Om en stockholmare
inte får svar presenteras samtalet

för fler centraler. Då kan svaret i
stället komma från centralerna i
Eskilstuna eller Norrköping till
exempel.
Målet är att vara under åtta
sekunder, säger Anders Karlström
som också påpekar att många av
samtalen är onödiga.
– Framförallt borde flera gå till
sjukvårdsupplysningen, som fungerar i hela landet, och direkt till
polisen, säger Anders Karlström.
ANDERS EDHOLM/TT

