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HyresPressen 
blickar västerut. 

Välkommen 
Bromma Ekerö!
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Hyrespressens hyresgästföreningar
 
KungsHolmEn
Hyresgästföreningen Region stockholm,
Box 10117, 121 28 stockholm
arenavägen 55 johanneshov
tel: 0771-44 34 43
Hemsida: www.hgfkungsholmen.se
E-post: info@hgfkungsholmen.se
ordförande: jan Bergström
 
norrmalm
medlemslokal Vanadisplan 3 d
113 31 stockholm 
Lokalen är bemannad med förtroendevalda ur styrelsen onsdagar. 
för tider och datum se hemsidan – alla välkomna! 
Vill du låna lokalen kontakta styrelsen.
tel: 08-24 84 42 vidarekopplad till mobil
Hemsida: http://sthlmshyresgast.se/norrmalm
E-post: hgf.norrmalm@gmail.com
ordförande: Beatrice Eriksson

ÖstErmalm
Besöksadress: strandvägen 35 bv
Postadress: strandvägen 35 bv
114 56 stockholm
tel 08-667 36 54
Hemsida: www.hgfostermalm.se
E-adress: hgf.ostermalm2@tele2.se
ordförande: mats Clauson
Vice ordförande: Roger de Robelin

sÖdErmalm 
Besöksadress/expedition: Krukmakargatan 6 nb.
Postadress: Krukmakargatan 6, 118 51 STOCKHOLM
tel: 08-720 60 62
Expeditionen är öppen för medlemmar onsdagar klockan 18–20
Behöver du låna lokal för möten kontakta styrelsen på södermalm
Hemsida: www.sodermalmsforeningen.se
Här hittar du kontaktuppgifter till övriga styrelsen och till 
lokala hyresgästföreningar på södermalm
E-post: kontakt@sodermalmsforeningen.se
ordförande. fredric Ericsson
Vice ordförande: Ragnar von malmborg

Bromma EKErÖ
föreningslokal: Bergslagsvägen 14
168 75 BRomma                                                                                  
Vill du låna lokalen kontakta lokalansvarige
Lena Blomberg tel. Tel. 070-427 39 48
E-post: lena.blomberg@comhem.se
Hemsida: http://brommaekero.webnode.se/
e-post: hgf405be@outlook.com
ordförande: mats stake, tel. 073-760 22 52
e-post: mats.stake@comhem.se
Vice ordförande: Kicki almlöv, tel. 070-556 76 33
E-post: kickalm_63@hotmail.com

Hyresgästföreningen region 
Stockholm

Box 10117, 121 28 stockholm 
Besöksadress: arenavägen 55  
E-mail: stockholm@hyresgastforeningen.se
Växel: 0771-443 443
Öppet: 
må–on 8.30–17.00 , to 8.30–20.00, fre 8.30–14.00
(maj–aug: må–to 8.30–16.00, fre 8.30–14.00)

Medlemsservice: Växel: 0771-443 443
• hyresjuridisk rådgivning
• enskilda ärenden

• rättigheter/skyldigheter

Förhandlingar: Växel: 0771-443 443
• hyresförhandlingar
• ombyggnadsfrågor
• kontroll av hyra• avtal med privata hyresvärdar
• avtal med allmännyttan

Hyresgästföreningen Riksförbundet
Växel, exp: 0771-443 443
E-mail: info@hyresgastforeningen.se
• in- och utträden• betaländringar
• namn- och adressändringar
http://www.hyresgastforeningen.se

R E D A K T Ö R E n  h A R  o R D E T

redaktör

Bror Sandström

Jag har funderat en hel del över hur en demokratisk folkrörelse har kunnat 
hamna i en oroväckande jakt på tänkande och det behöver inte ens nödvän-
digtvis vara jakt på oliktänkande.

Man brukar säga att det är utbytet av tankar, idéer och påföljande diskus-
sioner som är själva rörelsen framåt.

Ska t.ex. en medlemsstyrd folkrörelse via sina tjänstemän och inhyrda kon-
sulter kunna förbjuda sina medlemmars fria debatt och åsiktsyttringar? Givet-
vis inte är det vanligaste svaret på den frågan.   

Men om det sker, hur hanterar vi det då?
Ska vi rycka på axlarna och låta det passera, eller ska vi protestera och där-
med riskera att hängas ut till allmän förnedring med namn och bild med eti-
ketten: Suspenderad för brott mot etik och moralregler?

Att utan appell och möjlighet till insyn bli dömd på helt sekretessbelagt 
underlag i ett öppet och demokratiskt samhälle kan vanligtvis inte ske.

Om det inte sker inom en organisation som skapat sina egna regler för rätts-
skipning och dessutom försett sig själv med ett generöst tolkningsföreträde 
gällande tillämpning av dessa, ibland helt obegripliga regler.         

Att tillämpa en straffskala som sträcker sig allt ifrån en tillfällig suspende-
ring på några veckor till livstids uteslutning, utan någon som helst begriplig 
korrelation mellan förseelsens art och straffpåföljden, borde få statsmakten 
att fundera på om organisationen är tillräckligt vederhäftig för att i princip ha 
monopol på att företräda miljoner medborgare i förhandling som gäller såväl 
grundläggande trygghet som ekonomi.

Våra egna åsiktsgurus hävdar att vi visst får framföra vad vi vill men att vi 
då också ska vara beredda på att bära konsekvenserna av detta…

Det senare kan bli problematiskt då hemliga överläggningar, helt utan in-
syn fastställer skuld och utdömer straff, utan att redovisa något som helst 
underlag.

Allt mer sällan handlar det påstådda skälet till de numera så talrika suspen-
deringarna om sakfrågor som framförs, utan grunden verkar allt oftare bestå 
av ett sekretessbelagt mumlande och viskande inom en mindre, och sluten 
”klick” 

 En fungerande demokratisk förening kräver faktiskt en del arbete och en-
gagemang.

Så låt oss snarast sätta igång med detta arbete tillsammans.

Verkligen inte vilken förening som helst

Nu är vi fem lokala 
föreningar som 

ger ut HyresPressen. 
Välkommen 

Bromma Ekerö!
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Det känns spännande och fint att få nå läsare i västerort med 
en så traditionstyngd trycksak som Hyrespressen. Från bus-
kar, gröna fält och stränder tar vi klivet in i innerstadssam-
verkan för att sprida mer information och kul läsning för 
medlemmar.

Det kan verka idylliskt vid första ögonkastet, och även 
vid andra. Efter ett tag funderar man allvarligt på, hur de få 
hyresboenden som finns på det vackra Ekerö lyckats klamra 
sig fast så länge och varför de inte blir fler med så mycket 
mark runtom?

I Bromma behöver vi inte ta många kliv för att falla ned i 
en markberedning eller gå in i en byggnadsställning. Remis-
serna duggar tätt över Bromma. Ibland gäller det bostads-
rätter i strandläge, men oftast förtätning med nya hyresrät-
ter. Bra! Men hyresboende vill att man lyssnar på när deras 
hemmiljö ska förändras drastiskt. Synpunkter som kunde 
inhämtas tidigare i planprocessen, tycker vi. 

I vildvuxna Bromma, som har mest av ”parkliknande mil-
jö” i hela Stockholm, vad klagar vi för när det byggs? Och 
hyresrätter, vi borde jubla! NIBY (Not In My Back Yard) är 
ju inget man vill bli skälld för. Men om hyresboendes situa-
tion avsevärt försämras i form av att gemensamhetslokaler 
som stängs eller lekplats som inte ersätts med annan yta, 
då vill vi i föreningen ta upp det i remissvaret. Dialog är en 
bättre väg. Ett hem är större än innanför dörren till de hyrda 
kvadratmetrarna.

Annars är det upprustningsfest och det är på många håll 
föreningen Bromma Ekerö behöver vara med, medan ut-
försäljningsförsök på Ekerö dimper ned i december månad  
som en ful smällkaramell. Inga godsaker i den, bara snöd 
vinning och ideologisk princip. Den utvalda förvaltaren till 
ett köp av ca hälften av allmännyttigt bestånd är en ideolo-
gisk uppköpare, med privatisering som ledstjärna. Läs gärna 
mer om detta på minkampanj.nu/sälj inte ut Ekerö Bostäder.

Vi kliver på HyresPressen i en tid av hyperaktivitet och 
marknadskrafter som spänner musklerna och med suspen-

deringar av föreningsaktiva som omger oss som en dålig 
lukt vad vi än tar oss för. Det gäller att inte tappa sugen för 
oss aktiva, behålla fokus på medlemsnyttan och den hjälp 
medlemmar frågar efter. Vi har önskemål (eller krav?) från 
förbund och RS att skapa ett system för hyressättning före 
valåret 2018. Sist vi försökte med sådan systematisering 
kallades den Stockholmsmodellen. Den strandades av pri-
vata fastighetsägare. Fortsättningsvis bedriver många med-
lemmar av FÄF, (Fastighetsägarföreningen) sitt förhand-
lingsarbete via Hyresnämnden, i brist på förhandlingsvilja 
och övertro på marknadskrafterna som något slags naturlag.

Allt detta för att hävda sin legitimitet mot rätten för de 
som hyr, de som vill bo kvar och framför allt inte har något 
alternativ att flytta till. Idag lever vi med nästan-marknads-
hyror, som saxas upp mot högre nivåer, via årliga förhand-
lingar, upprustningar och hyresnämndsdomar. Vi behöver 
våra medlemmars information om sitt boende, och vi be-
höver hävda den medborgerliga rätten till ett hem. Den går 
före allt annat. 

Vi, som hälsar på för första gången via Hyrespressen gör 
det med ett kollektivt ”hej!” är Mats Stake (ordförande), 
Kicki Almlöv (vice ordförande, bostadspolitik), Leif Koll-
brink (ständig sekreterare), Lena Blomberg (kassör), Elaine 
Adlertz, (ledamot, remisser Ekerö), Krister Sandberg (bo-
stadspolitik), Stefan Björn (web) och Rose-Marie Rooth 
(remisser, utbildning, bostadspolitik). Delar av oss kommer 
delta på innerstadsföreningarnas möten i samverkan, vi utgör 
Mats/Kicki, Leif och R-M. 

Tack för ordet, vi vill ha det igen och mer förslag och upp-
slag från skälet till allt; hyresboende medlemmar.

L E D A R E

tf ordförande, Bromma Ekerö

Kicki Almlöv  

Oj, kommer HyresPressen direkt i brevlådan i stället för som bilaga i Hem & Hyra? undrar läsaren
Hgf Riksförbundets styrelse har åter beslutat att fördubb-
la HyresPressens distributionskostnad. 
Kostnaden för HP distribuerad som bilaga till Hem & 
Hyra är förskräckande utveckling. Så här har det blivit: 
Per utgåva lokalt i Stockholm: 2011=16 000, 2016 = 45 925, 
2017=123 750 kr/nr. Årskostnaden (3 nr) steg från 2011 
års 48 000 kr till dagens 371 250 kr/år

Med denna ”radikala” prishöjning toppar Hgf prisligan 
på marknaden och dödade därmed alla möjligheter för HP 
att fortsätta utkomma inbladad i Hem & Hyra, i den lokala 
Stockholmsdelen.  Detta var i korthet den information som 
kom från tryck och distributionspartnern vi haft genom H 
& H. HP tappar hakan och kliar sig i huvudet.                                                                            

Upplysningsvis damp ännu ett dokument ned hos re-

daktionen med följande förklaring till avslutat samarbete 
inför 48:e utgåvan (!) av HP, när deadline stod för dörren 
och grevens sekund var slut: Förbundsstyrelsen har ändrat 
Hem & Hyras uppdrag. Motivet är att stärka tidningens 
ekonomi. Bilagor är en fortsatt god affär, och den annons-
plats som frigörs upplåts istället till kommersiella aktörer.  
Justering i bilageregler stärker Hem & Hyras ekonomi.   

Dessvärre glömde Hyresgästföreningens förbundsstyrel-
se att som brukligt är, meddela sin stamkund HyresPressen 
om den fördubblade kostnadsökningen, kanske finns det 
plats för kompetensutveckling i den delen?

HyresPressen vill tacka för tidigare gott samarbete och 
givetvis gärna önska Hgf-Riks lycka till i jakten på maxi-
mala intäkter.          //Red.

Ett ben i stan – ett ben i spenaten
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EKErÖ
Bromma

Kampanjgruppen Behåll Ekerö Bostäder har återuppstått 
med anledning av det oroväckande beslutet som kommun-
styrelsen fattade den 29 november, nämligen att utreda ett 
anbud från fastighetsbolaget Heimstaden om att förvärva 
49% av Ekerö kommuns aktier i Ekerö Bostäder.

Att hållbarheten för ett tydligt resultat i folkomröstningen att 
behålla Ekerö Bostäder i kommunal ägo enbart skulle vara 
i fyra år anser vi vara respektlöst. Att 45% av de röstberätti-
gade mobiliserar sig och går och röstar i en kommunal folk-
omröstning är tvärtemot vad somliga säger ett mycket högt 
valdeltagande. Att det under dessa förutsättningar var 66% 
som röstade för ett fortsatt kommunalt ägande av bolaget 

kan inte betraktas som annat än en förkrossande seger. Detta 
är vårt huvudsakliga argument för att tacka nej till Heimsta-
dens anbud. Vi förväntar oss att Ekeröalliansen respekterar 
demokratin.

Vi värnar dessutom om kommunens ekonomi och ser det 
som en mycket dålig affär att sälja ut aktier som med stor 
sannolikhet kommer att stiga i värde. Med tanke på den rå-
dande bostadsbristen och den expansiva period vi har fram-
för oss i hela Stockholmsregionen finns det inget som talar 
för att det inte är en god affär att äga fastigheter. Det gäller 
även vår kommun.

Vi känner en stolthet över den renässans som Ekerö Bo-
städer har fått sedan folkomröstningen och ser inte något 

Behåll Ekerö Bostäder 
          och respektera folkomröstningen!

ILLuSTRATION: PeR LINdROOS
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almännyttan på Ekerö 
säljs ut?
Ekerö Bostäder AB vill sälja ut hälften av hyresbo-
stadsbeståndet till en norsk fastighetsförvaltare med 
mycket tveksamt rykte. Inte för att bostadsbolaget är 
fattigt, men det tycks återigen vara en fråga om ideo-
logisk utförsäljning. Stora överföringar sker enligt 
ägardirektiven i kommunen till annan verksamhet, så 
bolaget är vad man kallar en kassako.

Föreningen Bromma Ekerö har tagit upp kampen 
mot utförsäljningen och lyssnar till hyresboendes krav 
på att allmännyttan fortsätter vara kommunal och dri-
ver upprop och namninsamling. 

Jag har en stående tvättid 
Jag har en stående tvättid i vår tvättstuga, eftersom jag har 
tappat bort nyckeln till min boksningscylinder, som nu för 
evigt sitter fast på den 12:e klockan 13-16 på bokningstav-
lan. 

Jag tvättar alltså bara en gång i månaden, då jag anser att 
man aldrig ska tvätta om man inte har gjort en bokning, och 
jag kan ju inte boka någon annan tid, eftersom min bok-
ningscylinder sitter fast på den 12:e. 

Så sist jag skulle tvätta hade jag som vanligt väldigt 
mycket tvätt. 

Jag blev fruktansvärt upprörd när jag trädde in i tvättstu-
gan klockan 13.05, och båda maskinerna var upptagna. 

Jag anser nämligen att rätten till en bokad tvättid är minst 
lika viktig som t.ex. rösträtten eller allemansrätten.. 

Jag visste inte vem som stulit min tvättid, men jag kände 
starkt att jag måste hämnas. 

Så när maskinerna hade tvättat färdigt, smög jag in och 
satte på dem igen: Vittvätt 90 grader, 1,5 timme. 

Jag blev genast på bättre humör. Jag tog en kopp kaffe 
och läste Dagens Nyheter, då jag fick syn på datumet överst 

på tidningssidan: 13 februari, fredag den 13 februari. Men 
jag visste ju att det var den 12:e, eftersom det var min tvätt-
dag. Då även text-TV visade fredagen den 13:e började jag 
känna mig illa till mods. 

Hade jag gjort något riktigt galet? Skulle jag låtsas som 
ingenting, eller skulle jag erkänna mina synder för den rätt-
mätiga tvättidsinnehavaren? 

Nu hade hennes maskiner gått i nära 3 timmar, med min 
hjälp. Jag återvände till tvättstugan, där maskinerna fortfa-
rande var i full gång. 

Jeanette stod på knäna och tittade in på sin tvätt genom 
glasluckan. 

Det var som om hon såg på TV. Jag sa som det var fast 
det var pinsamt. 
I detalj förklarade jag hur jag hade tänkt och tagit fel på dag 
osv. Jag bad så hemskt mycket om ursäkt och sa att det var 
mitt fel alltihop. 

Men hon stirrade helt oförstående på mig och sa: Nej, det 
är Familjebostäders fel, nej förresten det är vaktmästarens 
fel. 

Sen sa hon: Nu vet jag, det är för att det är fredagen den 
13:e. 

Och jag höll med henne: fredagen den 13:e, en verklig 
otursdag.

Ingrid Kollbrink
Bromma/Ekerö

akut behov av ytterligare kompetensförstärkning. Vi litar på 
att Ekerö Bostäder klarar av den expansion som företaget 
och dess ägare så väl behöver.

Sammanfattningsvis vill vi alltså värna demokratin, vär-
dera kompetensen i bolaget, råda över utvecklingen av bola-
get och sist men inte minst ta del av den värdestegring som 
bolaget med stor sannolikhet har framöver.
Christina AlmlövTf ordförande Hyresgästföreningen 
Bromma-Ekerö
Hanna Svensson, Oppositionsråd Socialdemokraterna
Ulrika Sandin,Gruppledare Miljöpartiet de gröna
Desiree Björk, Gruppledare Ö-partiet
Mikke Lillman, Gruppledare Vänsterpartiet

Behåll Ekerö Bostäder 
          och respektera folkomröstningen!
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Hyresgästföreningens Förbundsstyrelse har uteslutit ord-
föranden för Föreningsstyrelsen på Södermalm, också le-
damot i Regionstyrelsen för Region Stockholm och i sin 
Lokala Hyresgästförening.
      Detta är ett djupt olyckligt beslut.

Som argument används en filmsnutt på Youtube, som inte 
har den dignitet och innebörd som Förbundsstyrelsen har 
givit den. Mer kommentar om detta nedan.

Ordföranden har under lång tid arbetet med att stödja 
de lokala hyresgästföreningarna på Södermalm, med att 
bygga organisation och ekonomi på Södermalm, med hy-
resförhandlingarna i privatbeståndet och särskilt mot 
Arbetarbostadsfonden och i sin lokala hy-
resgästförening med bland annat hy-
resgästinflytande istället för en 
hårdhänt upprustning från Arbe-
tarbostadsfonden. 

Södermalmsordföranden 
har också varit en viktig 
person i regionens styrelse 
för att försöka bringa reda 
i den oreda som råder på 
Hyresgästföreningen 
Region Stockholm. Vi 
vill särskilt peka på hans 
roll för att ge förening-
arna en rimlig ekonomi.

Läget inom Hyresgäst-
föreningen Region Stock-
holm är inte bra. Regionen 
har inte visat framfötterna 
kring bostadsbristen, de höga 
hyrorna, de kommunala bolagen 
som vinstmaskiner istället för del av 
bostadsförsörjningen samt de extrema hy-
rorna vid upprustning och vid nyproduktion. Hy-
resgästföreningen borde tydligt visa var man står i dessa frå-
gor. Istället läggs stor kraft ner på det interna och på intriger.

För drygt två år sedan fick Region Stockholmen ny regi-
onchef. Hon började med att manipulera bort den tidigare 
regionordföranden. Sedan dess har hon manipulerat för att 
stärka den egna makten och minska de förtroendevaldas in-
flytande. De viktiga frågorna ovan har undvikits. Det har 
varit en lång serie med försök att få de mest aktiva förtroen-
devalda uteslutna, suspenderade eller tystade.

Regionstyrelsen i Stockholm har under lång tid försökt få 
den icke fungerande regionchefen utbytt. 

Under hösten har styrelsen för Hyresgästernas Riksför-
bund haft i uppdrag att granska Region Stockholm efter Re-
gionstyrelsens begäran att få regionchefen utbytt. 

Istället för att granska regionchefen och belysa problemen 

med de viktiga uppgifterna och få tjänstemannaverksam-
heten i regionen att fungera har Förbundsstyrelsen gjort ett 
anfall på de förtroendevalda i region Stockholm! Förbunds-
styrelsen påstår att förtroendevalda saboterar verksamheten, 
kritiserar bland annat förtroendevaldas arbete för att stärka 
verksamheten, förtroendevaldas medlemsinformation och 
talar till och med om förtroendevalda, valda av sina med-
lemmar, som måste bort!

Vi ser därför uteslutningen av ordföranden på Södermalm 
som del i denna interna personkampanj.

Personkampanjerna paralyserar föreningen och skadar för 
hyresgästerna, men skadar också deras tilltro för vår verk-

samhet. I ett läge där alla krafter istället borde sam-
las för att hävda hyresgästernas ställning 

lamslås istället hyresgäströrelsen i 
region Stockholm. 

Den händelse som förbunds-
styrelsen använt sig av när 

det gäller ordföranden 
handlar om en korvför-
säljare i Gamla stan. 
Försäljaren är ökänd 
för sitt sätt att häckla 
korvköpare, spela in 
sina samtal och lägga 
ut dem på Youtube för 
att tjäna pengar på det-
ta. Korvförsäljaren är 
föremål för utredning 

av polisen och av data-
inspektionen. Vår ordfö-

rande tände till och gav svar 
på tal. Dumt att låta sig provo-

ceras kan man tycka, och kanske 
värt ett samtal. Efter händelsen har 

ordföranden och korvförsäljaren träffats 
och ursäkter har framförts. Och frågan kunde 

ha varit utagerad med detta. 
Inget av detta har någon koppling till Hyresgästförening-

en. Men vissa har tagit denna händelse till intäkt för att kasta 
bort en av de mera dugliga krafterna och skada organisatio-
nen. Regionchefen i Stockholm har varit en av intrigörerna.

Vi kräver att Förbundsstyrelsen river upp sitt beslut om 
uteslutningen. Vi kräver att Förbundsstyrelsen ser till att vi 
får en ny regionchef i regionen, sätter fokus på hur de för-
troendevalda ska kunna styra verksamheten till de viktiga 
frågorna och på hur vi ska få ett bättre klimat mellan förtro-
endevalda och tjänstemän inom regionen.

Stockholm den 8 februari 2017
Styrelsen för Hyresgästföreningen 
på Södermalm

Hyresgästföreningens Förbundsstyrelse 

           skadar för hyresgästerna
Talföra äga ej tillträde
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Ungefär en handfull debattörer i Stockholm, och sedan ut-
spritt över landet brukar uttrycken varje dag utan att närmare 
förklara innebörden. Oftast används begreppen som slagord 
i opinionsbildning och propaganda. Beroende på vilken åsikt 
eller uppdrag sändaren företräder, får de olika laddning.

Här kan du få en inblick i vad vetenskapen och forskning 
tagit fram om begreppen, innebörden och hur de styr vårt 
tänkande om bostaden. IBF, Institutet för bostads- och urban 
forskning i Uppsala reder ut begreppen lättbegripligt och 
fint illustrerat samlat i en bok ”13 Myter om Bostadsfrågan” 
(CRUSH, The Critical Urban Sustainability Hub, illustratio-
ner av Sara Granér) ett projekt som finns vid institutionen. 
Inte alltför ofta kommer det publikationer om forskning som 
angår alla på ett språk för alla så notera, köp in till fören-
ingen eller roffa åt dig en egen och bli upplyst. Projektet blir 
inbjudna eller håller själva gratis seminarier, dit man kan 
anmäla sig i mån av plats. Bra tillfälle att ställa frågor, men 
även mejla till forskarna går bra, via institutionens hemsida.

Tretton myter som fångar upp det viktigaste i dagsläget, 
gäller urbanisering i huvudsak och ekonomiska intressen 
jämfört med det demokratiska uppdraget. Men, vad är en myt 
då? Det är inte detsamma som lögn. Myter är olika gruppers 
sätt att skapa berättelser om sig själva att känna igen sig i. 
Gruppen delar ofta föreställningar och värderingar, och be-
rättelsen ger ett ramverk för att förstå och rättfärdiga världen 
och våra handlingar. Myter hjälper oss få världen att kännas 
naturlig, som den ska vara. Men myten är inte bara vår kom-
pis; den ställer till det när vi behöver tänka nytt och se alter-
nativ. Den är svår att ifrågasätta för den verkar sann. Myten 
är stark till sin form och äter sig in i debatter och forum. Här 
är 13 påståenden som ”lider” av myt:
  1. Myten om mer marknadsekonomi är lösningen på bo-

stadsbristen
  2. Myten om den svenska hyrespolitiken
  3. Myten om att vi måste sänka kvalitetskraven
 4. Myten om att gentrifiering är en naturlig förändring av 

staden
  5. Myten om oseriösa fastighetsägare som orsak till utsatt-

het på hyresmarkanden
  6. Myten om att miljonprogrammet byggs om för att det 

är slitet
  7. Myten om att stadsförnyelse behövs för trygghetens skull
  8. Myten om att segregationen orsakas av invandrare som 

väljer att bo nära varandra
  9. Myter om bostadssubventioner i historiskt perspektiv
10. Myten om att äga är ekonomiskt klokare än att hyra
11. Myten om att bostäder är en bra investering eftersom 

bostadspriser aldrig sjunker
12. Myten om ett naturligt marknadspris på bostäder
13. Myten om att återskapa den förflutna goda socialdemo-

kratin

Naturligtvis ska HP inte behandla alla myterna i detta num-
mer. Boken finns för den som inte kan hålla sig. Men, ha de 
här påståendena i bakhuvudet när nästa debattör förfäktar sin 
ståndpunkt; är det sanna argument, eller bygger de på myter?

Myt nummer ett ska vi ägna lite utrymme och myt num-
mer två i historiskt perspektiv.
1. ”Sverige har hyresreglering” Det beror på hur man defi-

nierar begreppet
 Men: ”Hyresreglering” som term pekar mot direkt offent-

lig priskontroll – som under andra världskriget. Bruksvär-
dessystemet liknar inte andra ”hyresregleringar” utan det 
är ett världsunikt kollektivt förhandlingssystem. Att kalla 
det ”hyresreglering” bjuder in till missvisande jämförel-
ser. Vi talar i stället om det kollektiva förhandlingssyste-
met – om vi vill undvika missuppfattningar.

2. Vidare om myt nr 1; ”Det kollektiva förhandlingssyste-
met är en kvarleva från ett föråldrat planeringstänkande”. 
Bruksvärdessystemet syftade till att avveckla hyresregle-
ringen från krigsåren och för att åstadkomma avtalsfrihet 
utan att beröva hyresboende deras reella besittningsskydd. 
Systemet utarbetades av Fastighetsägarna och Hyresgäs-
terna tillsammans på 1960-talet och hade stöd av alla 
dåvarande politiska partier. HL (hyresförhandlingslagen) 
från 1978 genomföredes av en borgerlig regering.

Om myt nummer två, pekar författaren i bokens kapitel om 
bostadssubventioner. Våren 2015 kom förslaget om inves-
teringsstöd som kritiserades starkt, och nu är i full gång. 
Myter som möter bostadssubventioner handlar om att de är 
enhetliga; det finns olika sorter; ”Bostadssubventioner ho-
tar samhällets ekonomi och hamnar alltid i byggherrens och 
fastighetsägarens fickor.” De här myterna är beroende av sitt 
politiska klimat i sin samtid. Andra myter; ”Miljonprogram-
met förverkligades med hjälp av subventioner”; nix mil-
jonprogram kom till genom direkt styrning av kapital och 
arbetskraft och förtur för stora industriella projekt.

Vad är CRUSH och 13 myter för dig som hyresboende?
• Enkla förklaringar till sammansatta problem
• Perspektiv på hela Sverige…
• … på staden
• Stärker dina argument som hyresboende
• Verktyg för att göra dina egna analyser
• Verktyg att bruka till din och andras situation
• ..så du kan välja vad du tycker låter vettigt
• Hur löser vi problemen?
• Om marknadsförespråkarna organiserar sig – varför inte du?
• Nånannansproblem? Inte om du är hyresrättsinnehavare.
• Vad du än tycker – skaffa dig rätt info
R-M Rooth

myter om bostadsfrågan 
– och bostadspolitik
Minns du var du hörde det, läste det, såg det? Det där om
 ”hyresreglering” eller ”marknadshyra” kanske ”social
housing”?

Boken ”13 myterom bostadsfrågan” re-
kommenderas för de som vill veta mer.
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Eftersom det kan vara svårt att begripa hur knepigt tomt-
rättsavgäldens storlek slår i en kalkyl för nyproduktion 
skall jag här nedan försöka bena ut detta.

En köpt tomt går in i en kalkyl som kostnad i produktions-
kalkylen (se sid 17 Boverket 2014:14, fig. Sv. Byggindustri-
er 2013). Priset per kvm varierar beroende på var i Sverige. 
Tomtarean sätter priset och variationen är minst från 500 kr 
per kvm upp till kanske 5000 – 20 000 k per kvm.  Statisti-
ken som Boverket redovisar för utvecklingen av byggkost-
nader utgår ifrån att köpta tomter föreligger.

En farlig snedvridning kan då uppstå om inte alla tomt-
rätts-tomter går in i statistiken. En för låg kostnadsbild upp-
står för nyproducerade bostäder i främst Stockholms inner-
stad-närområde till city.

Varför nu detta? Jo;  tomträttsavgälden som beräknas på 
ljus BTA (bruttototalarea ovan grund, fasadyttermått räk-
nas), det vill säga inte BOA, av producerad byggnad och 
inte tomtarean förs in i driftskalkylen och således uppstår 
kostnaden ”på ett annat ställe” än i kostnaden för produktio-
nen vid själva bygget.

Ett exempel: Jämförelse mellan köp av tomt och tomträtt
Vi antar en 5000 kvm tomt precis utanför tullarna i Stock-

holm. Tomträttsavgäld 200 kr/kvm/år. Tomtpris 6000 kr/
kvm Ljus BTA är 12000 kvm.

– Köppris är 30 000 tkr för tomt
– Tomträttsavgäld år 1 är 2 400 tkr
6000 kr/kvm går rätt in i produktionskalkylen.                                                                                                                         
Avgälden läggs i en driftskalkyl för hyresnivåbestämning. 
Lek med tanken att produktionskostnaden totalt är 50 000 

kr/kvm BOA respektive 44 000 kr/kvm då ingen kostnad 
föreligger vid tomträtt i produktionskalkylen, därför uppstår 

Ska det alltså uppfattas som att den köpta tomten bokförs som om den har 36 miljoner högre produktionskostnad medan den ”lånade” tomten i realiteten  
blir mångdubbelt dyrare för de som ska betala driftskostnaderna, dvs. hyresgästerna. 
Är det verkligen möjligt eller har jag missuppfattat något? Har den skillnaden i kalkyler andra konsekvenser?(red anm:Läsare får gärna svara.)

en lägre produktionskostnad i kalkylen. Kostnaden finns 
men tas upp i driftskalkylen, som är underlag för hyressätt-
ningen. Den här effekten av uträkning missar Boverket i sin 
statistik, vad jag kan se.

Produktionskostnaden skall avskrivas på, säg 50 år men of-
tast skrivs inte ner till 0 utan tomten förblir oavskriven.Endast 
ränta belastar dessa 35 000 tkr under 50 år. Anta 3 % i snitträn-
ta fås enkelt en total räntekostnad för tomten 45 000 tkr under 
50 år. Hyran skall inkludera denna summa under 50 år.                                                                         

Tomträtten med låst avgäld på 200 kr/m2 ljus BTA blir på 
50 år 2 400 tkr x50= 120 000 tkr. Dvs. en enormt mycket 
större summa. Differensen är närmare 75 000 000 k. 

 Här kan vi tala om dubbelbeskattning. Även om tomtpri-
set sätts till det dubbla dvs. 12 000 kr/m2 och en fördubbling 
sker till 96 000 tkr under 50 år är skillnaden stor (30 000 tkr).

Så, dels är Bo-verkets sammanställning av produktions-
kostnaden (2014:14) delvis felaktig och dels har tomträtts-
problematiken sällan pekats ut som bov i hyressättningen.

Hög tid att vi protesterar mot detta Stockholmsproblem!
Claes Sjöberg

* Ljus BTA (bruttoarea) Finns beskrivet i den informativa 
bilagan A till SS 21054:2009, Area och volym för husbygg-
nader – Terminologi och mätregler som ett begrepp som an-
vänds i areasammanhang.   
* BOA Med boarea eller boyta avses den yta i ett hus som är 
användningbar för boende Svensk standard betecknad bo-
area och biarea. Alla typer av våningsplan, ska mätas mel-
lan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt 
som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska 
räknas med. Boarean används i första hand av fastighetsä-
gare som den yta man kan få betalt för när man hyr ut den.                                                                                                 

Differens 
köpt – tomt med tomträtt
  

+13.6 miljoner 

-1.95 miljoner

-98.5 miljoner

+ 36 miljoner

Kostnader för tomter

Underlag för kostnad. 
(Antal kvadratmeter)

Kostnad år 1

Årlig kostnad  framöver

Totalkostnad år 1år 
– år 50: (löpande 
kostnader)

Uppskattad produk-
tionskostnad för 12000 
kvm BTA

Med köpt tomt

Tomtareal: 
5000 kvm 

15 miljoner (3000:- /kvmr)

Ränta 450 000 (3 procent av 15 
miljoner)

Ränta, 22,5 miljoner (Ränta 50 
x 450000 som hyresgästerna 
betala till banken)

540 miljoner

Med tomträtt

BTA. (hela ytan för fastighetens 
alla våningsplan) 12000  kvm

2.4 miljoner (200:- avgift/12000 
kvm Boa)

2.4 miljoner (avgift)

120 miljoner (avgift som hyres-
gästerna betalar till kommunen) 

504 miljoner

Köpt tomt jämfört med tomträtt vid nyproduktion
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Ett stort antal ordföranden och förtroendevalda har un-
dertecknat överklagandet av beslutet om tomträttsavgälder 
från kommunfullmäktige.
Överklagan av beslut i Stockholms kommunfullmäktige den 
12 december 2016, § 25, Tomträttsavgälder i Stockholm. 
Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Grunder för överklagan
Kommunens beslut strider enligt vår uppfattning mot föl-
jande bestämmelser i kommunallagen:
2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlem-

mar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, 

om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhanda-
hålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt med-
lemmarna i kommunen eller landstinget.

Vidare begär undertecknade att förvaltningsdomstolen inhi-
berar kommunfullmäktiges beslut i avvaktan på genomförd 
rättslig prövning. Vanligtvis blir det avslag på inhibitionsan-
sökan, men den stora poängen med överklagandet är att av-
gälden slår ojämlikt och drabbar hyresgäster med indirekta 
höjningar av hyresnivå. Överklagandet syftar till att visa att 
en annan bedömning av rättsläget är rimligare om vi ser till 
bostadsförsörjning, likabehandlingskravet och det begrän-
sade vinstkravet för kommun och landsting.

”Kommunen har under olika perioder sålt mark till priser 
som legat långt under dåtidens markvärden för att de ansett 
detta vara rimligt med hänvisning till boendekostnaderna. 
Att nu kräva mycket höga tomträttsavgälder för de som bor 
med tomträtt är att behandla kommuninvånarna olika.

Med mycket stor sannolikhet torde det vara så att de som 
bor med tomträtt har i genomsnitt lägre inkomster än den 
som bor med äganderätt till marken. Kommunens beslut 
innebär därmed inte bara att kommuninvånarna behandlas 
olika, det innebär också en negativ särbehandling av hus-
håll med lägre inkomster.

I kommunens motiv till höjningen anförs att den ska un-
derlätta kommunens investeringar för bland annat bostads-
byggande. Enligt vår mening är detta en uppgift för kommu-

nen som helhet, inte en uppgift som ska belasta just de som 
bor med tomträtt.”

Ett av fler exempel på motargument från de överklagande 
är t ex kommunfullmäktiges motivering till höjd avgäld för 
tomträtter prissättningen…
4. I sin argumentation kring markvärden använder inte sta-

den marknadspriser utan sina egna försäljningspriser av 
mark vid nyproduktion.(!)

6. I kommunens beslut påstås att höjningarna av tomträtts-
avgälderna inte påverkar hyrorna eftersom dessa sätts ef-
ter bruksvärdesprincipen. I yttrandena från de kommunala 
bostadsbolagen, SKB och Stockholms studentbostäder 
påpekas med all önskvärd tydlighet att tomträttsavgälder-
na påverkar bolagens kostnader och att de måste endera 
höja hyrorna, sänka underhållet eller sänka avkastningen. 
För de kommunala bostadsbolagen är det förstås ironiskt 
i och med att de av kommunen har åsatts avkastningskrav 
som de kommer att försöka leva upp till. Svenska Bostä-
der hävdar att de höjda tomträttsavgälderna direkt kom-
mer att höja hyrorna i nyproduktionen.

Höjda tomträttsavgälder i befintligt bestånd och i nyproduk-
tionen påverkar bostadsförsörjningen för hushåll med mått-
liga inkomster negativt.

Kommunens beslut anser de överklagande strida mot 
kommunens uppdrag om bostadsförsörjning enligt lag och 
i synnerhet till de medborgarna med måttliga inkomster. I 
sammahanget är en av remissinstanserna för bedömningen 
av tomrättsavgäldens höjning exploateringsnämnden. Den 
är hårdast knuten till kravet på kommunens ”affärmässig-
het” enligt lagändringen 2011, vilket får anses var olämpligt 
val av remissinstans i sammanhanget.

Överklagan undertecknades av föreningarna Södermalm, 
Sydost, Kungsholmen, Bromma Ekerö, Östermalm, Norr-
malm, Brännkyrka-Hägersten och Skärholmen samt för-
handlingsdelegationerna för Stadsholmen, Stockholmshem, 
Familjebostäder och Svenska bostäder. 

Ragnar von Malmborg, 
ref, R-M Rooth

Överklagan av kommunfullmäktiges 
beslut om tomträttsavgälder

ILLuSTRATION: PeR LINdROOS
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Hej alla miljövänner som värnar om grönskan, barnen 
och folkhälsan!

Varför vill de styrande i Stockholm förstöra den centrala och 
naturliga gångvägen genom västra Södermalm? 
Det kan komma att ske därför att Stockholms stad genom 
Svenska Bostäder AB planerar att bygga i kvarteret Plankan. 
Enligt förslaget kommer ett stort cylindriskt bostadshus på 
pelare att uppföras mitt på gården. Ytterligare två våningar 
kommer att byggas på taket till befintligt hus.

I dag kan alla gå bilfritt hela vägen från Brännkyrkaga-
tan vid Zinkensdamms T-bana, genom kvarteret Plankan, 
Högalidsparken och via gångbroar till Högalidsskolan nära 
Hornstull och Bergsunds strand. Utmed denna gångväg lig-
ger även Lundaskolan, fem-sex förskolor och Högalidskyr-
kan med stor barn- och ungdomsverksamhet. Det är också 
en naturlig gångväg till Hornstulls nya affärscentrum. 

Genom att hugga ner 80 fullvuxna träd och gräva upp hela 
Plankanparken vill Svenska Bostäder och den politiska ma-
joriteten i Stockholm ödelägga denna gröna lunga och oas 
mitt i ett hårt trafikerat och särskilt avgasrikt område, även 
med europeiska mått mätt. Då den befintliga huskroppen är 

tänkt att höjas med två våningar skulle solljuset till stor del 
försvinna i Plankan. 

Kvarteret kommer att upplevas mer otryggt. Hittills har 
Plankanparken varit bilfri. Barnen kan i dag, från tidig ål-
der, cykla och leka här utan att vara direkt påpassade av 
vuxna. Om man bygger som planerat, måste bilar släppas 
in i parken. Inne i Plankanparken kommer en bred, oval bil-
gata att omsluta det planerade runda huset. Bilgatan kommer 
att stjäla en stor del av kvarvarande grönyta och dessutom 
stycka upp den. 

Bygget är tekniskt komplicerat och risken är stor att kost-
naderna skenar iväg. Räkna inte med att låginkomsttagare, 
fattigpensionärer eller studenter kan betala hyrorna här. 
Istället kommer bygget att drabba folkhälsan. I synnerhet 
särskilt sårbara grupper som barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  

Under en del av byggprocessen, säkert några år, måste 
parken/gården stängas av. Då kan man varken vistas i eller 
gå genom Plankan. Då återstår kraftigt buller och trafikfaran 
på Hornsgatan, Varvsgatan och Lundagatan. Och att dess-
utom andas in alla avgaserna från bilarna.

Det går att bygga tio gånger fler billiga studentbostäder för 

miljardrullning och ohälsa i kvarteret       Plankan?

malm
sÖdEr

FOTO: GuNNAR ReINeRdAHL
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Hyresgästerna i linjalen protesterar och 
kräver fortsatt samråd om ICa Kvantum

2013 ingick Stockholmshem ett hemligt avtal med ICA om 
att bygga om parkeringsgaraget i kvarteret Linjalen på Åsö-
gatan 46-86. till ett ICA-Kvantum. 

Det finns många skäl till att det är olämpligt med en stor-
marknad i Linjalen som har 460 lägenheter. Hyresgästernas 
gemensamma utrymmen drabbas mycket negativt

Stockholmshem började i juni 2016 ett samråd med hyres-
gästerna om ombyggnaderna. 

Den 12 december avbröt Stockholmshem ensidigt samrå-
det med hyresgästerna med motivering att det hållits sex mö-
ten under sex månader och att man uppfyllt sina åtaganden 
enligt gällande samrådsavtal med Hyresgästföreningen. LH 
Linjalen kräver att samrådet ska fortsätta. Enligt avtalet kan 
flera möten hållas vid behov. 

 Läs mer på Facebook: lhlinjalen.blogspot.se eller 
www.facebook.com/BojkottaICAKvantumLinjalen/?ref=

page_internal

Eva Fee, samrådsgruppen. (genom Bo Erlandsson)

samma summa på mindre riskabla platser runtom Stockholm.  
Då skulle alla barn, studenter, personer med funktionsned-
sättning, äldre, medelålders och trötta föräldrar ha mötes-
platsen i Plankanparken och gångvägen kvar! Vad tycker 
du? Det är din stad också. Ta gärna en promenad längs med 
Brännkyrkagatan. Förr var den västra Södermalms pulsåder. 
Fortsätt igenom Plankanparken och Högalidsparken mot 
Bergsundsstrand. Hur känns det? Det är aldrig för sent att 
ångra sig. 

Viktiga stadsmässiga kvalitéer skulle gå förlorade. Dessa 
kvalitéer väger tyngre än nytillskottet av bostäder. Trots stor 
bostadsbrist. Plankanparken/gården fungerar ju inte som en 
privat gård, utan nyttjas av staden som ett grönt gångstråk. 
Det är väl utnyttjat av allmänheten. Det runda huset kommer 
att bryta av gångstråket både fysiskt och visuellt. Svenska Bo-
städer AB vill placera det runda huset mitt i gångstråkets axel. 

Gerd Spens Leg Läk, Mathias Thiel, Malin Alenius, 
Jill Zotterman, Hannah Grees Lärare, 

Nicklas Grees Förskolelärare, Lillemor Axelsson 
– alla boende i kvarteret och Lokala Hyresgästföreningen i 

Plankan genom Kristina Sundin ordförande

FOTON: uR STAdSByGGNAdSKONTOReTS PLANBeSKRIvNING PLANKAN 24

miljardrullning och ohälsa i kvarteret       Plankan?

Kv. Pyramiden, Katarina Bangata överklagar 
Hyresnämndens beslut till Hovrätten
Överklagan gäller Svenska Bostäders förslag till ”Förbätt-
rings och ändringsarbeten”. 

Hyresgästerna menar att flera av Svenska Bostäders på-
ståenden är felaktiga, ofullständiga, missvisande, obevisade 
och godtyckliga.

Hyresnämnden har i otillräcklig grad beaktat både de nu-
varande och de framtida hyresgästernas (den s.k. Objektiva 
Hyresgästen) intressen när det gäller ekonomi, valfrihet, 
trivsel, bibehållande av standard samt reell möjlighet att på-
verka grad av upprustning. Omistliga värden riskerar att gå 
till spillo om den standardisering och likriktning av befintliga 
lägenheter genomförs som hyresvärden av olika formella, 
ekonomiska och praktiska skäl eftersträvar. Hyresgästerna 
anser att det är oskäligt, olämpligt och onödigt att utan någon 
som helst jämkning mellan parterna och utan minsta hänsyn 
till hyresgästernas gemensamma och individuella önskemål 
om anpassning och förenkling, låta hyresvärden genomföra 
samtliga angivna lägenhetsåtgärder, den s.k. Basnivån.

Om Hyresnämndens beslut står sig och värden utan in-
skränkningar får göra som den vill kommer det att leda till 
kraftigt höjda hyresnivåer som i sin tur skapar ökad ekono-
misk segregation och intensifierad s.k. gentrifiering. Många 
nuvarande hyresgäster kommer att mot sin vilja tvingas 
flytta och många framtida hyresgäster (den s.k. Objektiva 
Hyresgästen) som gärna skulle ha velat flytta till Pyramiden 
13 och kvarteret Pyramiden kommer inte att kunna göra det 
av ekonomiska skäl.

Hyresvärden Svenska Bostäder har ensidigt först avbru-
tit och senare strandat det hösten 2014  påbörjade samrådet 
med hyresgästerna i Pyramiden 13. Istället har värden begärt 
carte blanche av samtliga berörda hushåll att genomföra sin 
åtgärdslista oavsett konsekvenserna för de boende.                                                   

Anders Beckman
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Regionstyrelsen i Stockholm har vid ett flertal tillfällen 
framfört stark kritik mot regionkontorets t.f. chef. Flertalet 
av föreningarna i regionen har instämt i kritiken.

Kritiken har bestått i att kontoret inte levererar, att ett stort 
antal verksamheter inte fungerar och att inte ens direkta be-
ställningar genomförs.

På grund av detta beslöt styrelsen för Hyresgästernas riks-
förbund att göra en genomlysning av Hyresgästföreningen i 
Stockholm.

Nu har denna levererats. Döm om vår förvåning. Det mes-
ta är hemligt! Och granskningen av hur olika verksamheter 
fungerar saknas helt.

I stället anklagas förtroendevalda för att sabotera verk-
samheten! Och det anförs att det är Regionstyrelsen som inte 
fungerar bra. Den lyssnar för mycket på de förtroendevalda 
och andra anställda.

Regionstyrelsen ska bara lyssna på regionchefen!
Den märkliga ”genomlysningen har kostat över en miljon!
De offentliga delarna av den så kallade genomlysningen 

har presenterats vid några olika tillfällen.
Istället för att klargöra, har allt fler frågetecken hopats och 

en rad rena felaktigheter har påvisats.

Varför har inte genomlysningen omfattat hur verksamhe-
ten fungerar?

Varför är största delen hemlig?
Varför är det så hög andel anställda som har intervjuats 

och så liten andel aktiva i föreningarna?
Genomlysningen ska – sägs det – användas för att för-

bättra verksamheten i Storstockholm, och för att göra stora 
förändringar.

Ändå är det mesta hemligt.
Och de flesta redovisade åtgärderna handlar istället om 

att begränsa förtroendevaldas inflytande, den andas till och 
med om att suspendera och utesluta förtroendevalda som är 
kunniga och pålästa!

Medlemmarna ropar efter en bättre bostadspolitik och en 
aktiv hyresgästförening, att få stopp på ombyggnader som 
bara höjer hyran tills bara några få har råd att bo kvar, en 
nyproduktion som vanliga hyresgäster har råd med och hy-
resförhandlingar som inte bara ständigt höjer hyran och ger 
bostadsföretagen mycket höga vinster.

Inget av detta finns dock med i ”genomlysningen”. Utan 
den handlar främst om att stödja den kritiserade regionchefen 
och försöka isolera de förtroendevalda från verksamheten.

Hyresgästerna behöver idag mer än någonsin sin organi-
sation.

Hyresgästföreningen måste växa i sitt arbete och växa 
som demokratisk förening istället för tvärtom.

En bra organisation vet att uppdraget kommer från med-
lemmarna.

Redaktören
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HyresPressen kan och ska inte 
undanhålla information om 

vad som händer inom vår egen organisation för medlemmarna
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Som HyresPressen tidigare har rapporterat har hyrorna i ny-
produktionen dragit iväg uppåt. Enligt några översikter har 
hyrorna på några år ökat med cirka 600 kr per kvadratmeter 
om man jämför t ex hyrorna i Södra Hammarbyhamnen och 
i Hjorthagen. Dessa 600 kronor per kvadratmeter innebär 
en ökning av hyran för en nybyggd tvårummare med cirka 
3 200 kr per månad.

Hur har detta gått till?
I stadens diskussion om tomträttsavgälder säger det föredra-
gande borgarrådet Karin Wanngård följande:

Vidare kan vi konstatera att det är mycket lönsamt att in-
vestera i hyresfastigheter i Stockholm (till stor del på grund 
av den kraftigt subventionerade marken) och att det inte 

de höga nyproduktionshyrorna
finns ett direkt behov av att överföra förändringen på hy-
rorna. Redan i dag står byggherrarna på kö för att få möjlig-
heten att bygga hyresrätter på stadens mark.

När Wanngård säger starkt subventionerad mark förstår 
vi inte vad hon säger. Staden räknar 4-4,5 procents ränta på 
de markpriser staden själv satt. Markpriser som i hög grad 
är satta efter en bostadsbrist som staden är medskyldig till.

Men en viktig fråga är hur det kunnat bli mycket lönsamt 
att investera i hyresfastigheter. Hur har hyrorna hamnat på 
de nivåer Hyresgästföreningen nu är med och sätter?

Är det rimligt att det är mycket lönsamt att investera i hy-
resfastigheter, samtidigt som vi vet hur liten del av befolk-
ningen som har råd att bo i de nybyggda husen?

Ragnar von Malmborg

FOTO: HANS HARLéN
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rör inte mitt skafferi!
Bostadsbolag sätter kallskafferier ur funktion och sänker 
standarden utan att kompensera hyresgästerna för det.

Vid fasadrenoveringar täpps ytterventilerna igen och vid 
köksupprustningar byggs skafferiventilerna igen inifrån, 
utan verklig anledning. 

Större delen av bostadsbeståndet har skafferier i köken, 
som med åren kompletterades med en kombinerad kyl/frys. 
Då höjdes både hyran och elräkningen för hyresgästen. Kyl 
och frys är nämligen den mest elslukande utrustningen, ef-
tersom den är igång hela tiden, året om.

 Skafferiet däremot kostar ingenting, är stort, tyst och lätt 
att reglera kylan i. Alltså den mest miljövänliga utrustning-
en i köket. Höst, vinter och vår utgör den en betydande del 
av kökets standard, särskilt när den kombinerade kyl/frysen 
oftast har mindre volym.

Skafferiet påverkar inte ventilationen, enligt expertisen. 
Mer välisolerade hus och radonhus fordrar lite mer ventila-
tion för att minska fukt och radonstrålning. 

 Av den totala uppvärmningen i ett hus går 35 procent ut 
genom fönstren, 20 procent genom väggar och 15 procent 
genom vardera tak, golv och ventilation. Någon uppgift om 
värme går ut genom skafferiets ventil när dörren är stängd, 
finns inte. Kanske för att den är så obetydlig. 

 Att eventuellt spara lite energi genom att stänga en viktig 
funktion i köket, betyder att det sker på hyresgästens be-
kostnad genom en standardsänkning.

Inga Allard

Pensionärer tvingas låna – 
för att ha råd med hyran
Allt fler skuldsatta pensionärer söker hjälp hos skuld- 
och budgetrådgivarna på Västerås stad – en ny grupp 
man inte tidigare sett söka hjälp.

– Äldre börjar komma till oss mer och mer, och det 
är framförallt bostadsmarknaden som ställt till det för 
många, säger Anders Karlsson, budgetrådgivare i Väs-
terås kommun.

Bidragen räcker inte till
Pensionärer med låg pension har visserligen rätt att 
söka bostadstillägg via Pensionsmyndigheten, men bo-
stadstilläggen räcker ofta inte till för den här gruppen. 
Hyror på 10 –14.000 kronor är inte ovanliga för en tvåa 
eller trea idag.                                                                                                                              

– Problemet är att bostadstilläggen och pensionerna 
inte har hängt med i prisutvecklingen, säger Anders 
Karlsson. 

Försörjningsstödet är heller ingen lösning för den 
här gruppen då man ofta kräver att de ska skaffa sig 
en billigare bostad – men då ställer bostadsbristen till 
problem istället.

Var tredje hyresgäst kan 
tvingas flytta om hyran höjs 
med 50 % efter ombyggnation
Det visar en färsk undersökning som Hyresgästfören-
ingen låtit genomföra i Göteborg och som kartlägger 
effekterna för hyresgästerna av hyreshöjningar på tre 
olika nivåer.

– Vi har länge vetat att stora hyreshöjningar får dra-
matiska effekter för många hyresgäster men det är först 
nu vi kan visa svart på vitt hur hårt det slår mot en-
skilda hushåll, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef 
för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

- Det är naturligtvis helt orimligt att hyresgäster ris-
kerar att tvingas lämna sina hem och sin invanda trygg-
het eftersom de inte längre har råd att bo kvar.

Undersökningen visar att vid en hyreshöjning på 50 
procent riskerar vart tredje hushåll att bli tvungna att 
flytta eftersom deras inkomster då hamnar under vad 
Statistiska Centralbyrån (SCB) klassar som skälig lev-
nadsnivå. 

I vissa stadsdelsnämnder som Angered och Östra 
Göteborg är andelen ännu högre, runt 40 procent.

ILLuSTRATION: PeR LINdROOS
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Säsongens första tillfälle med några 
dagars kyla får alla räkna med. Ofta 
är det då att värmen inte hunnit an-
passa sig till ett plötsligt temperatur-
fall. Det är när lägenheten är kall en 
längre tid som du kan få ekonomisk 
ersättning, oftast i form av avdrag 
på hyran eller avgiften. 

Hur mycket ersättning du kan 
få beror på hur kallt det varit i lä-
genheten. Har temperaturen legat 
på 19 till 20 grader är det svårt att 
begära reduktion, det är för nära 
riktlinjerna. Men har temperaturen 

varit under 18 grader under en längre tid kan man begära 
ett avdrag. 

Det första du måste göra är att påpeka för värden eller 
bostadsrättsföreningens styrelse att lägenheten är kall. En-
ligt Folkhälsomyndigheten ska temperaturen inne i ett rum 
vara mellan 20 och 23 grader. Men observera att detta är en 
rekommendation och inte en lag.                                                                                                                                            

– Du skriver ett brev till värden där du begär hyresreduk-
tion. Vi hjälper våra medlemmar att förhandla med värden, 
säger Susanna Skogsberg, jurist på Hyresgästföreningens 
Riksförbund.

I de flesta fall åtgärdar värden eller föreningen problemen 
med innertemperatur. Gör de inte det, ska du kontakta miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Efter anmälan kan Miljöförvaltningen i Stockholm åka ut 
och mäta på plats, 2015 fick man in totalt 13 sådana ärenden. 
Men alla dessa ärenden ledde inte vidare.                                                                                                                                         

– En del har 21 grader i lägenheten men tycker att det är 
kallt, då ställer vi inga krav på åtgärder. Vi följer Folkhälso-
myndighetens riktvärden för hur kallt det får vara i bostaden 
väldigt noga, säger Charlotte Larsson på Miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen åker oftast ut och mäter temperatu-
ren i lägenheten med särskild utrustning som tar hänsyn 
till värmestrålning från olika ytor. Ligger temperaturen 
under riktvärdena, kräver de en utredning av tänkbara åt-
gärder av fastighetsägaren. Miljöförvaltningen gör sedan 
en bedömning av vad som är rimliga åtgärder utifrån kost-
nader och hur kall lägenheten är och ger fastighetsägaren 
eller styrelsen ett föreläggande att genomföra deras förlag.                                                                                                                                  
– Följer man inte dem kan vi förelägga med vite, alltså att de 
tvingas betala en straffavgift. Vi avslutar inte ärendet förrän 
problemet är åtgärdat eller tills det inte är rimligt att ställa 
mer krav på fastighetsägaren, säger Charlotte Larsson på 
Miljöförvaltningen.

Observera att Miljöförvaltningen inte hjälper dig med att 
få ersättning för perioden av kyla. Det får du göra själv, eller 
via Hyresgästföreningen.

 Om värden eller bostadsrättsföreningen vägrar att betala 
ut någon ersättning eller göra ett avdrag på hyran eller avgif-
ten, återstår bara dra fallet i allmän domstol.

–  Oftast är beloppen för små för att vara rimliga att driva 
i tingsrätten, säger Susanna Skogsberg. 

Tänk också på att hur stor del av lägenheten som varit för 
kall har betydelse. Är det ett rum – eller hela lägenheten. 
Betalar du exempelvis 9 000 kronor i hyra och har haft för 
låg temperatur i en månad i hela lägenheten skulle du kunna 
kräva tillbaka upp till 2 700 kronor. 

FaKtaruta

Så får du ersättning för din kalla lägenhet
1. Kolla möbler och element: 
Börja med att kolla att gardiner eller möbler inte täcker elemen-
ten så att värmen inte kommer ut i rummet. Har du vattenburen 
värme, kanske elementen behöver luftas. 

2. Mät rumstemperatur: 
Är lägenheten kall en längre tid behöver du mäta temperaturen. 
Det gör du en meter upp från golvet, mitt inne i rummet. Enligt 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska den ligga mellan 20 och 
23 grader. 

3. Under 20 grader: 
Du måste påtala för styrelsen eller hyresvärden att lägenheten 
är för kall. Skriv gärna att du tänker begära hyresreduktion om 
problemet inte åtgärdas. 

4. Gör de inget: 
Gör inte styrelsen eller värden något åt din kalla lägenhet, vänd 
dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. De hjälper 
dig med att upprätta en ordentlig mätning av temperaturen och 
ålägger fastighetsägaren att fixa problemet inom rimliga gränser. 

5. Kräv ersättning: 
Har lägenheten varit rejält för kall en längre tid, minst under 
18 grader, skriv till styrelsen eller värden och begär ersättning 
för den tid lägenheten varit för kall. Ju kallare du haft det, desto 
större ersättning. Enligt Hyresgästföreningen ligger nivån oftast 
mellan 10 och 30 procent.                                      
                                                                                                 
Källa: Sveriges BostadsrättsCentrum, Hyresgästföreningen, 
Stockholms Miljöförvaltning.  

Kallt i lägenheten? 
Om man fryser i sin lägenhet, hur gör man då? 

Om lägenheten är för kall en längre tid kan du ha rätt till 
ersättning. Så här mycket kan du få – och så här gör du.
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Hgf norrmalm kallar till årsmöte
Måndagen den 20 mars kl 18.30
OBS! Registrering kl 17.15-18.15  
Plats: ABF-huset, Beskow-salen, 3 tr. 
T-bana Rådmansgatan, buss 57 Tegnérgatan.
Gäster: Ola Andersson, arkitekt och debattör,
talar utifrån sin senaste bok ”Hitta hem. Stockholm 
och bostadsbristen.”
Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen  
Region Stockholm.
Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag, 
skriv till: hgf.norrmalm@gmail.com eller
HGF Norrmalm, Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm
Tel. 08-24 84 42. 
www.sthlmshyresgast.se/norrmalm   
Styrelsen hälsar nya och gamla medlemmar 
välkomna
 

Hgf södermalm kallar till årsmöte
Onsdagen den 29 mars kl 18.00
Avprickning från 17.30
Plats: enARENA Söder, Rosenlundsgatan 33 
(nära Ringvägen)
Föreningen bjuder på varm mat 
Södermalmsföreningens Ris & Ros-pris delas ut!
Södermalmsstyrelsen hälsar medlemmarna välkomna

Hgf Kungsholmen kallar till årsmöte
Måndagen den 20 mars kl. 18.00
OBS! Registrering kl 17.30-18.00, kaffe
Plats: Parmmätargatan 3
T-Rådhuset utgång Kungsholms kyrka/Hantverkargatan
eller buss 3 och 50 hpl Kungsholms kyrka
Årsmötesfrågor (val mm) och därefter
hyrespolitisk diskussion med mötesdeltagarna
som stöd för styrelsens arbete under året.
Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen

Hgf Östermalm kallar till årsmöte
Onsdagen den 29 mars kl 18.00–20.30
Plats:  Fältöverstens Föreningsråds sal 1. 
Ingång vid busshållplatsen Valhallavägen 148
Gästtalare: Zeljko Kranjec, chef region Stockholm 
Juridiska avdelningen,samt ansvarig för ombyggnad/
upprustningsfrågor.
Föreningen bjuder på kaffe och kaka
Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag, 
maila till: info@hgfostermalm.se
Välkomna hälsar styrelsen genom ordföranden Mats 
Clauson

Hgf Bromma Ekerö kallar till årsmöte
Torsdagen den 23 mars kl 18.30
Plats: LH Nockebyhovs lokal, Tältgatan 8
Mötesordförande är Terje Gunnarson
Gästtalare är P-O Brogren
Anmälan görs till Christina Almlöv
Tel. 070-556 76 33
e-post: kickalm_63@hotmail.com eller 
hgf405be@outlook.com
Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag, 
skriv till: hgf405be@outlook.com
Väl mött till ett trevligt och givande årsmöte
Styrelsen för Bromma/Ekerö

Årsmöten 2017

Hyresgästföreningen södermalm, Krukmakargatan 6 nb, 118 51 stockholm


