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HyresPressen 
Hyrespressen sköts ideellt av förtroendevalda på vår fritid. 
säkraste sättet att nå redaktionen är att kontakta någon i  
föreningen eller redaktionen, se nedan, eller skriv till:

Adress: Krukmakargatan 6 nb, 118 51 stockholm
www.hyrespressen.se

Ansvarig utgivare: Birgitta Adamson 
 
Redaktör: Bror sandström södermalm 
brorsandstrom_@hotmail.com 

Redaktion: Nils Gudmundson Östermalm • Roger  
de Robelin, Östermalm • Bror Sandström, Södermalm • 
Ralph Kroon, Södermalm • Gunila Edin, Norrmalm • Housa 
Govind palm, Norrmalm  

Layout: Ateljé Gotica, maj sandin 

Tryck: Bomastryck

Utgivningsplan:  Nästa nummer av Hyrespressen 
distribueras till innerstadens medlemmar som bilaga till 
Hem&Hyra  nr 2 - 2015, utgivningdag 11 mars 2015. 
Manusstopp 30 januari 2015.
preliminär plan för övriga nummer 2015: 
nr 2 –10 juni 2015 (som bilaga i Hem&Hyra nr 4)
nr 3/4 – 4 november 2015. (som bilaga i Hem&Hyra nr 7)

Författarna svarar för faktainnehåll. Redaktionen ansvarar 
bara för beställt material och förbehåller sig rätten att 
redigera i insänt material.

Innerstadens hyresgästföreningar
 
KuNGSholmEN
Hyresgästföreningen Region Stockholm,
Box 10117, 121 28 stockholm
Arenavägen 55 Johanneshov
tel: 0771-44 34 43
Hemsida: www.hgfstockholm.se/kungsholmen
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: Gunvor Åkerblom
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: mari-Ann Nilsson

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

En god jul även efter jul
Så här i adventstider och när det är mörkt ute tänder vi 
gärna ett eller flera levande ljus. Men kom ihåg att släcka 
ljusen om ni går ifrån. 

Andra saker som kan göra våra hyresvärdar lite gladare och 
våra grannar också för den delen är att:

•  När julgranen har gjort sitt. Såga ner och stoppa  i sop-
säck. Eller kolla med värden var du kan lämna granen.

•  När alla julklappar är öppnade blir det lätt väldigt mycket 
papper och kartonger. Försök att vika ihop och minimera 
allt utan en massa tomluft. Förenklar för sophämtarna att 
göra sitt arbete och trevligare i soprummen.

•  Har du en granne som du vet är ensam? Varför inte ringa 
på och önska en god jul – skänk en tanke. Har du plats – 
varför inte bjuda in för en stund.

•  Är du inte hemma i jul? Be någon granne kolla posten och 
att allt ser OK ut.

•  Tänk på energiförbrukningen. Använd lågenergilampor så 
mycket du kan.
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Bygg bättre!
Nu efter det poliska maktskiftet hoppas vi på ett rejält ökat 
byggande framförallt av hyresbostäder förstås. Vi hyresgäs-
ter ska kräva bra bostäder åt alla! En bättre stadsplanering 
för en god miljö. 

I Stockholms stad anser vi att man ska ta tillbaka mål-
sättningen att staden är en skärgårdsstad på öar och öarnas 
profil inte ska förvanskas, att bebyggelsen ska trappas ner 
mot vattnet med fritt tillträde till stränder och kajer.

Den senaste tidens hysteri att förtäta, att bygga på, att 
bygga till och att bygga igen så att staden blir alltmer likt 
ett Manhattan, det är inte försvarbart. Det är dyrt kompli-
cerat och ger relativt små volymer. Det genererar mer trafik 
till våra redan alltför överbelastade olika trafikslag. Det ut-
armar samtidigt förorten där det borde satsas mycket mer. 
Bygg gärna höga hus som speglar sig i vatten men där det 
passar, där det finns tillräckligt med utrymme runt om så 
husen får in ljus och där det finns tillräckligt med plats för 
människorna att vistas ute. I city har flera hus höjts med nya 
våningar, för oss som arbetar och lever här och för alla be-
sökare och turister har man nu byggt bort möjligheter till att 
kunna vistas en stund i dagsljus. Med vårt solstånd i norden 
ska inte höga hus stå så tätt, det blir mörkt både i och mel-
lan husen. De flesta av oss som dagligen arbetar i mer eller 
mindre fönsterlösa kontor, butiker och gallerior kan inte få 
en glimt av en solstrimma ens på lunchrasten. Man vet att 
människan behöver en viss dos dagsljus varje dag. Vi behö-
ver se dygnets växlingar, se natur och grönska varje dag, se 
vädret och hur årstiderna förändras. I vårt mörka och kalla 
land borde vi ta tillvara det ljus som finns, vi behöver lockas 
ut av ljuset för att gå, cykla och vistas ute.

Under tiden som det här numret av Hyrespressen tog form 
suspenderades den medlemsvalde regionordföranden  
Greger Björkegren från alla förtroendeuppdrag i Hyresgäst-
föreningen vid en kupp (på annat sätt går det inte att beskri-
va det som skedde) i regionstyrelsen. När du läser detta har 
ett höstfullmäktige hållits som förhoppningsvis har inne- 
burit ett återinsättande av Greger och att kuppmakarna för-
lorat medlemmarnas förtroende. Men det vet vi inte när det-
ta skrivs. Och det är inte uteslutet att suspensionen står fast. 

Vår förening har inte ett fläckfritt förflutet när det gäller 
övergrepp på föreningsdemokratin. År 2005 suspenderades 
först Ragnar von Malmborg från alla sina förtroendeupp-
drag för att därefter uteslutas ur föreningen. Det som hände 
då har stora likheter med det som hänt idag. Svepande ankla-
gelser utan tillstymmelse till bevis och en bräcklig majoritet 
av förtroendevalda som med stöd av vissa höga tjänstemän 
spelar ett högt spel med medlemmarnas förtroende i potten. 

Föreningens egna media spelar med i detta sorgliga spel 
men glömmer att ställa de viktiga frågorna. Hyrespressen 

Vi har inte haft krig som förstört staden, vi har bara haft 
ett rivningsraseri i city i mitten av 1900-talet. Vi ska vara 
rädda om våra gamla stadsdelar med sina olika karaktärer, 
strukturen på malmarna med bostadshus som innehåller bu-
tiker och service i gatuplan som är en mycket omtyckt och 
levande miljö. Detta är värden som ständigt ökar med åren. 
När Stockholms malmar är lika gamla som Gamla stan är 
idag kommer vi om den påbyggnadstakt som varit en tid, 
inte ha kvar något av de värdena. Det är väl ingen idag som 
skulle komma på tanken att till exempel bygga på husen i 
Gamla stan med några våningar och anlägga en galleria un-
der Stortorget.

I vårt land finns stora markarealer att bygga på, vi är ett 
relativt glest befolkat land, med naturtillgångar, vi är väl-
utbildade, materiellt har vi en hög standard. Vi har ingen 
vulkanisk mark, ingen tsunamirisk, inget tidvatten att ta 
hänsyn till, vi har bara fjäll i norr, ingen öken, inte många 
farliga djur. Vi har ett tempererat klimat, ingen permafrost, 
ingen tropisk hetta. Vi har en god utbyggd infrastruktur i 
och kring städerna. Vad hindrar att vi bygger ut staden till 
det vi behöver? 

försöker rapportera så objektivt som möjligt från det som 
hänt, från regionstyrelsemötet, från ordförandemötet och 
från de medlemmar som hört av sig till redaktionen. Jag 
hoppas att den bild som vi redovisar stämmer till efter- 
tanke och får medlemmarna att engagera sig än hårdare för  
föreningsdemokratin. Det behövs om föreningen ska kunna  
genomföra hyresförhandlingar som förhandlingsdelegatio-
nerna för Svenska Bostäder och Stockholmshem begärt 
inför nästa år.

L E D A R E

R E D A K T Ö R E n  h A R  o R D E T

ordförande, Norrmalm

Beatrice Eriksson  

redaktör

Bror Sandström
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”Jag är mån om 
medlemmarnas 
pengar …”

Foto: BRoR SaNdStRÖm
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Hyrespressen möter den suspenderade region-
ordföranden Greger Björkegren några dagar efter 
regionstyrelsemötet där ledamöterna med röste-
talet åtta mot fem beslutade att suspendera den 
medlemsvalde regionordföranden. Han återkommer 
gång på gång till behovet av att vara sparsam och 
effektiv, att se framåt och vara konstruktiv samt  
inse folkrörelsens potential där gräsrötternas  
engagemang måste bejakas.

– Diskussioner om en suspension kom som en fullständig 
överraskning för mig, berättar Greger. Vice ordförande Ma-
rina Fredriksson hade dagen före bett att vi skulle träffas 
en stund innan mötet, för att diskutera ett föreningsärende. 
Hon skickade ett sms på mötesdagens eftermiddag och sa 
att vi kunde ses i ett mötesrum hon bokat. När jag kom till 
mötesrummet väntade förbundschefen Jan Johnsson, hög-
ste tjänsteman inom Hyresgästföreningen och stationerad 
på förbundskontoret.

– Jag blev lite frågande till vad som utspelade sig. Varför 
var Jan Johnsson där? Han skulle inte vara med på region-
styrelsens möte.

Greger blev snart varse varför han var där. Jan Johnsson 
presenterade ett papper med villkoren för Gregers avträ-
dande från regionordförandeposten nedskrivna.

– Jan Johnsson berättade att jag skulle slippa nesan att bli 
avsatt från regionordförandeposten om jag skrev på. Han sa 
också något om jag inte skulle bli lottlös om jag skrev på. 
Jag vet inte i detalj vad som stod på pappret för jag läste det 
aldrig. Att skriva på var under omständigheterna otänkbart.

Greger berättar att hans enda kommentar var att han tänk-
te hålla regionstyrelsemötet som planerat.

När mötet började bad vice ordföranden Marina Fredriks-
son om att en ny punkt skulle inleda mötet. Den punkten 
skulle handla om en misstroendeförklaring mot Greger 
Björkegren. Mötet godkände den nya punkten och så bra-
kade det igång.

Kritiken mot Greger handlade om två saker som han 
framfört på ett internt möte med sina ordförandekollegor, 
dels skulle han vara helt emot det långsiktiga arbetet med 
Agenda 2020 och projektet ”Framtidsföreningen” som ska 
ledas av anställd regionchef, dels att han var emot översy-
nen av regionstyrelsens arbete.

– Det här är helt gripet ur luften, kommenterar Greger. 
Jag är inte emot det långsiktiga utvecklingsarbetet men jag 
anser att arbetet ska ledas av både en förtroendevald och 
en tjänsteman och inte som nu bara en tjänsteman. Det är 
en uppfattning jag har och den handlar inte om arbetet i sig 
utan mera om formerna. Jag vet att det är flera med mig 
som anser att de förtroendevalda kan spela en större roll i 
utvecklingsarbetet.

Den andra frågan som Greger anklagades att vara mot-
ståndare till kommenterar han så här:

– Jag har själv varit ivrig att få igång översynen av re-

gionstyrelsens arbete. Det var jag själv som tog initiativ till 
översynen. Jag tycker också att det här arbetet ska skötas 
av någon som är fristående från organisationen. Vare sig en 
förtroendevald från regionen eller en tjänsteman på konto-
ret ska göra jobbet. Däremot ska vi inledningsvis vara med 
och bestämma inriktning för översynsarbetet. Det viktigas-
te är att det behövs en uppdragsbeskrivning som är kopplad 
till de fyra miljoner som ska skjutas till för översynen.

Jag vill att det ska finnas ett ramverk för arbetet för att 
inte kostnaderna rusar iväg utan håller sig inom de ramar 
som vi tilldelats.

– Det här tolkats som att jag skulle vara motståndare till 
nästan allt och bara vill gå mina egna vägar. Men faktum är 
att det jag föreslagit är helt normalt. Jag har föreslagit an-
dra metoder, för de flesta självklara, men inte på något sätt 
ifrågasatt arbetsuppgifterna i stort, vare sig i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet eller översynen av regionstyrelsens ar-
bete. Trots det suspenderades jag. 

Greger återkommer flera gånger under intervjun om an-
svaret inför medlemmarna.

Det här tolkats som att jag skulle 
vara motståndare till nästan allt 
och bara vill gå mina egna vägar. 
Men faktum är att det jag före- 
slagit är helt normalt. 

GReGeR BjöRkeGRen 

”

– Jag är mån om medlemmarna pengar. Därför måste före- 
ningen jobba hårt för att hålla nere och minska hyrorna så 
det blir mer kvar i hyresgästernas plånböcker. För förening-
ens egen del måste vi hushålla med medlemmarnas pengar 
genom att vara noggranna med hur vi använder våra in-
täkter.

Så småningom blev det en omröstning men nu rörde det 
sig inte längre om en misstroendeförklaring, nu handlade 
det om suspension och att Greger inte skulle få inneha nå-
got som helst förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen. 
Suspensionsyrkandet fick flest röster.

Greger hade lämnat mötet redan innan omröstningen. På 
vägen ut märkte han att någon redan hade tagit ner namn-
skylten utanför hans kontor.

Medverkande i samtalet med Greger Björkegren var Bror 
Sandström, Ralph Kroon och Björn Alfredsson.
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REaKtioN på SuSpENSioN 
– det kom ett brev till 
hyrespressens redaktion

Hej,
under de senaste dagarna har mina möten med folk 
på Södermalms gator varit fyllda av samtal om hur 
det åter går till i Hyresgästföreningen. Upprördhe-
ten är stor över de tarvliga metoder som fortfarande 
används inom organisationen mot dem som med-
lemmarna valt för att representera hyresrättens fort-
satta varande och utveckling i samhället. Agerandet 
ger inte bara organisationen utan även hyresgäster 
ett oförtjänt mycket dåligt rykte. Det är många ar-
betstimmar som utförs av förtroendevalda ute i våra 
bostadsområden och föreningar. Att utsätta deras 
valda representanter inom regionens verksamhet 
för stadgevidriga uteslutningar uppfattas av med-
lemmarna som mycket hotfullt. Så hotfullt att de i 
samtal med mig undrar över hur det är möjligt att 
vara förtroendevald och delta i Hyresgästförening-
ens aktiviteter och förhandlingsarbete.

Den kraft och styrka som en folkrörelse kan 
skapa behövs idag för att möta de politiker som ut-
talat ambitioner för hyresrätten framöver. Angrep-
pet mot Greger kan därför bara ses som ett försök 
att splittra vårt arbete och vår koncentration för att 
skapa en organisation dit medlemmar med förtro-
ende kan vända sig. Oavsett om syftet med kontak-
ten är att få hjälp själv eller medverka till det goda 
boendet.

Greger är den som valts av medlemmarna för att 
vara den som för vår talan in till Stadshuset. Idag 
är den uppgiften viktigare än någonsin tidigare. 
Angreppen mot hyresrätten har skapat en situa-
tion i Stockholm där både blivande hyresgäster och 
befintliga hyresgäster behöver ett starkt stöd och 
korrekta arbetsmetoder från Hyresgästföreningen. 
Hyresgäster har valt att låta Greger vara den som 
för vår talan med de politiker vi måste samarbete 
med i arbetet med att forma nya och för hyresrätten 
starkare villkor igen. Kan delar av regionstyrelsen 
inte klara av den uppgiften som de också valts för 
att utföra är det dags att lämna över den till andra 
som både kan och vill.

Framförallt krävs det en rejäl granskning av hur 
kuppen organiserats. Kanske kan någon av alla de 
led som finns inom organisationen för att säkerstäl-
la rättssäkerheten medverka till det. Om inte måste 
uppdraget överlämnas till någon utanförstående.
Hälsningar

Mari-Ann Nilsson
förtroendevald

dagen-efter-reflektioner från 
ordförandemötet
Det visar sig att Greger har blivit suspenderad genom vo-
tering i regionstyrelsen 8-4 utan annan specifik grund än 
att åtta av regionstyrelsen ledamöter tycker Greger är or-
ganiserad och att de tror det blir bättre om de väljer en 
egen regionordförande som tar över. Man har gått ut med 
pressmeddelande och medan vi hade ordförandemöte stod 
SVT och knackade på dörren för nyhetsreportage.

Men det tycks vara en illa förberedd kupp och man glömt 
bort en hel del aspekter. Inte bara att ordförandena över lag 
är upprörda över att en del av regionstyrelsen ställer sig över 
fullmäktiges beslut utan att det är en mängd formalia som 
man inte tyckts ha tänkt på. En av frågorna är om en styrelse 
i Hyresgästföreningen kan med votering inom styrelsen ren-
sa ut en del av sig själv? Många på mötet menar nog att det 
bara är möjligt nedåt och att ett suspenderingsbeslut av en 
regionstyrelseledamot bara kan fattas av förbundsstyrelsen.
Hur som helst är regionstyrelsens supsenderingsbeslut över-
klagbart till förbundsstyrelsen och i väntan på beslut om 
suspenderingen gillas av förbundsstyrelsen är den förtroen-
devalde fortfarande vald och med alla rättigheter (enligt Ma-
rie Linder), dvs. överklagar Greger har förbundsstyrelsen en 
månad på sig att komma med ett utfall och intill dess är Gre-
ger regionordförande och de åtta har bara att tugga i sig det.

Och problemet är att förbundsstyrelsen har ingenting an-
nat att gå på än en votering och att några som säger att de 
inte gillar Greger som regionordförande. Innebörden skulle 
därmed bli att regionstyrelsen i Stockholm skulle kunna sus-
pendera exempelvis förbundsordföranden såsom medlem i 
regionen för man inte gillar förbundsordföranden. Region-
styrelsen i Stockholm skulle kunna suspendera Anna-Lena 
Barth som är medlem i Vällingby ur förbundsstyrelsen på 
samma grund. Pajkastningsnivån når då sådana höjder att det 
är väl magstarkt för förbundsstyrelsen att ställa sig bakom 
Gregers suspension. Marie Linder var med på mötet och 
vitsordar (vilket Marina bekräftar) att förbundet inte var in-
formerad om suspenderingsyrkandet i förväg, dvs. det sak-
nas offentligen förankring hos förbundet. Jag tror att ett bi-
fall för suspenderingen är en jätterisk för förbundsledningen 
och får inte de åtta förbundsledningen bakom sig så är de på 
riktigt djupt vatten.

Problemet ur de åttas perspektiv är att om Greger överkla-
gar till förbundsstyrelsen tappar antagligen därmed Marina 
och hennes medröstande ansiktet fullständigt medialt (TV 
SVT ABC betraktar det här som topp-lokal nyhet) och sitter 
i en närmast ohållbar situation. Hur ska de kunna förklara 
det här på fullmäktige? Jag kan tänka mig att i den bästa av 

SuSpENSIoNEN Av 

GREGER

ApRopå
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bästa världar blir läget ohållbart för de åtta och vi har fem 
ledamöter i regionstyrelsen kvar. 

Den sista haken är att det är fullmäktige och inte region-
styrelsen som väljer regionordförande och därmed kan Ma-
rina inte bli regionordförande utan fullmäktigebeslut. Här 
backade Annika och Marina på mötet och sa ”Näää, Ma-
rina är bara vice ordförande och ställföreträdare”. Vidare är 
frågan om man kan ha ett fullmäktige utan en regionordfö-
rande, utan att fullmäktige har plikten att åtminstone välja en 
ställföreträdare. För annars saknar regionstyrelsen mandat 
att agera på, ingen kan företräda regionen längre utåt. Och 
skulle åtta ledamöter hoppa av så tror jag även där att full-
mäktige har plikten att utföra fyllnadsval, även om det bara 
är för ett halvt och halvtannat år. Och som läget ser ut så har 
vi ett antingen-eller-läge så valberedningen kommer troli-
gen få fullt upp innan fullmäktige i höst. Men det har inte 
valberedningens sammankallande Maj Lovén fattat än, för 
hon tror det här är en avslutad fråga, uttryckte hon.

Ingen vet hur det kommer att gå men överklagar Greger 
(vilket inte är helt säkert, men han vägrade avgå frivilligt på 
mötet så det är knappast otroligt) så tar den här situationen 
nya dimensioner som vi kan se och blir antagligen väldigt 
jobbig för de åtta. Det ska bli spännande att veta mera se-
nare. Finalen står väl på höstfullmäktige som blir livligare 
än vanligt.

Saxat uR Ett pRESSmEddElaNdE

Hyresgästföreningen har i förhandlingsframställan 
begärt att hyran för Svenska Bostäders 25 000 hy-
resgäster sänks från den 1 februari 2015. Det finns 
starka skäl för en hyressänkning Under det senaste 
året har den allmänna prisnivån sjunkit något men 
under samma period har hyrorna i bolaget ökat med 
1,5 procent.

Sett över lite längre tid är skillnaderna tydligare. Se-
dan 2011 har priserna i stort sett legat stilla, konsu-
mentprisindex ökat med totalt mindre än 0,1 procent. 
Under samma tid har hyrorna ökat med cirka 7,5 pro-
cent.

I Svenska Bostäder är genomsnittshyran 6 400 kr 
per månad för 67 kvm. Genomsnittsinkomsten för hy-
resboende ligger under 19 000 kr per månad (2012). 
För den genomsnittlige hyresgästen är Svenska Bo-
städers hyra alldeles för hög (över 30 procent av in-
komsten i genomsnitt). Ensamstående pensionärer i 

hyresrätt är bland de värst utsatta och betalar i snitt över 
40 procent av inkomsten i hyra.

En nyligen publicerad undersökning visar att 53 pro-
cent av hyresgästerna i landet är oroliga över att inte 
ha råd att bo kvar med nuvarande hyresutveckling. I 
Stockholm är troligen andelen betydligt högre. Svenska 
Bostäder har under en följd av år redovisat höga av-
skrivningar, stora utdelningar till staden och mycket 
hög soliditet.

Det finns således starka skäl för och goda möjligheter 
till hyressänkning. Svenska Bostäder ska vara en del av 
en god bostadsförsörjning i Stockholm också för hus-
håll med medianinkomster och lägre. För att detta ska 
vara möjligt måste hyrorna sänkas.

Stockholm den 24 oktober 2014
Yngve Sundblad

Ordförande i Hyresgästföreningens delegation 
för förhandlingar visavi Svenska Bostäder 

På mötet var nya förbundsordföranden Marie Linder 
närvarande, höll talarlistan och var utan anmärkning, hon 
lyssnade och sa att hon tar med sig (stadge-)frågorna för att 
återkomma med svar. Men det hon sa på rak arm tyder inte 
på att de åtta har förankrat sig på förbundet och att det är 
överklagansbart medan Greger behåller alla rättigheter som 
vald regionordförande innan förbundsstyrelsens utslag. Det 
var hon glasklar på. Annika Billström var där och argumen-
terade för dem och kanske har Annika varit den som driver 
på. Men kanske har förbundsledningen ”tittat på” för att 
hitta en anledning att avsluta Annikas uppdrag? Vem vet? 
Vem är vem? Ibland är mycket allt annat än det ser ut? Men 
vad är vad?

Södermalms ordförande Fredric Ericson höll ett väldigt 
övertygande tal på mötet för de fem och det var en uppenbar 
upprördhet hos många ordföranden och även dem som alltid 
lyder vad som sägs dem, för de vet inte var de skall stå.

Det som är oerhört viktigt för närvarande är att vi alla för-
troendevalda i föreningar och våra vänner i regionstyrelsen 
står sin post bi och inte viker, för det är nu när det blåser 
konstiga vindar vi alla behöver varandra.

Nedtecknat på ordförandemötet 22 oktober av

Jan Bergström
Ordförande på Kungsholmen

Sänkta hyror i Svenska Bostäder!
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I Hyrespressens förra nummer berättade boende i kvarte-
ret Plankan om de boendes motstånd mot tillbyggnaden på 
gården. Från en konkurrenttidning – hyresstressen – har 
vi saxat följande som visar att inte bara vi inspirerats.

Som bekant har hovstaten låtit bilda ett separat bolag som 
ska förvalta och vidareutveckla de många fastigheter som 
faller under konungamaktens egid. Bolaget, som tagit 
sig namnet Kungliga Bostäder AB eftersom Kungsleden, 
Kungsörnen med flera var upptagna, har nu presenterat sitt 
första utvecklingsprojekt. Det är visserligen bara ett rykte 
men kungahusets trovärdighet borgar för att ryktet säkert är 
till delar sant. Kungliga Bostäder AB har inspirerats av sin 
nästan namne Svenska Bostäder och planerar att på kungliga 
slottets inre borggård uppföra ett bostadshus i sex till nio 
våningar, inte luxuöst men standardmässigt väl förankrat i 
den övre kvartilen.

Hans Majestät Konungen blev tagen på sängen av dessa 
planer, ovetande som han var hur valserna går i de moderna 
bostadsbolagen. Som bekant bör samråd hållas i sådana här 
situationer för att skapa legitimitet för grävskopor, förlustigt 
solljus och förstörd utsikt. Konungen tog råd av utomstå-
ende och resultatet blev att han numera är medlem i Hy-
resgästföreningen närmare bestämt i dess Södermalmsför-
ening. Han har ännu inte deltagit i någon medlemsaktivitet 
men han har talat in många klagomål på föreningsexpeditio-
nens telefonsvarare.

En stigande desperation parad med maktlöshet kan spåras 
med en tilltagande avsky för Kungliga Bostäder AB i kon-
ungens intalade meddelanden. Bolaget sitter dock, som man 
säger, still i båten eftersom de tagit experthjälp från sin näs-
tan namne Svenska Bostäder som har betydande erfarenhe-
ter av att köra över hyresgäster utan att det egentligen märks.

På Hyresgästföreningen har projektet också lett till pro-
blem. Inte själva husbygget som sådant men väl vilken som 
ska få uppdraget att företräda konungen i de förestående 
samrådsförhandlingarna. Förhandlingsenhetens nytillträdde 
chef kan inte komma på fråga, inte på grund av bristande 
erfarenheter utan för att han saknar mörk kostym.

Förbundskontorets klädkod föreskriver bland annat att 
medlemmar i kungahuset, adelskalendern, regeringen samt 
det statsbärande partiets främsta ombudsmän (sedan lång tid 
socialdemokrater) ska förhandlas i kostym. Blazer och ud-
dabyxor godtas bara i nödsituationer som vid vräkning eller 
besök av kronofogden.

Goda råd var dyra för grävskoporna stod och stampade 
på yttre borggården och ännu hade ingen samrådsöverens-
kommelse fattats mellan konungens ombud och Kungliga 
Bostäder AB. Som tur är finns det män med stor garderob 
inom Hyresgästföreningen.

Budet gick till Bengt Lundström som är lika välekiperad 

plankan inspirerar
som erfaren i hyresförhandlingsfrågor. På sitt sedvanliga 
effektiva sätt slöt han en överenskommelse med Kungliga 
Bostäder AB redan vid första sammankomsten. Han medde-
lade konungen sitt beslut som snopet tog emot beskedet för 
han trodde att han skulle bli kallad till förhandlingen och att 
hans många experter, bland andra riksmarskalken och en av 
Kungliga Livgardets sergeanter, skulle få företräda honom. 
Bengt Lundström förklarade noggrant för konungen att så 
fungerar inte förhandlingssystemet för så står det inte i stad-
garna, inte heller i förhandlingsrutinerna. Dessutom skulle 
det strida mot praxis.

Konungen gjorde under några dagar på känt 
medlemsmaner livet surt för flera anställda 
på Hyresgästföreningen. Med risk 
att begå majestätsbrott var dock 
alla tjänstemän orubbligt lojala med 
föreningens svårtolkade regler för hur 
medlemskritik ska bemötas. Inte ens hotet om 
överklagande eller ”Då kontaktar jag Uppdrag 
granskning” rubbade föreningens solidariskt 
stoiska hållning. Konungen tvingades liksom 
många före honom att falla till föga och bita i 
det sura samrådsäpplet.

Konungen valde till sist att gilla läget, 
även om det bar emot, och frågade sin 
kontaktperson och mentor hos föreningen 
om han kunde ställa sina barnbarn i kö för 

illuStRatioN: pER liNdRooS
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en lägenhet i det nya borggårdshuset. Bengt Lundström sva-
rade att den frågan ägde inte han. Sannolikt skulle det bli 
bostadsrätter och sådana brydde han sig dessutom inte om. 
De fick allt klara sig själva.

Bengt Lundström önskade konungen avslutningsvis lycka 
till och påminde honom om att betala medlemsavgiften och 
eventuellt också anmäla sig till någon av föreningens kur-
ser som var frejdiga tillställningar med mycket rajtan-tajtan 
som själva kursmomenten inte inkräktade på.

Att Kungliga Bostäder ABs dotterbolag Kungsboet nyli-
gen begärt byggnadslov för påbyggnad med varierande en 
till tre våningar ovanpå slottstaket har ännu inte föranlett 
Hyresgästföreningen att lägga upp en separat projektmapp. 
Den enda kommentaren hittills från föreningen lyder: 
”Trevligt med en sågtandad skyline för omväxlings skull”.

Men allt är än så länge bara ett rykte.  n

plankan inspirerar
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Enkätundersökning om

underhåll

att utreda hur boendeinflytandet kan stärkas vid ombygg-
nationer och upprustningar. Uppdraget ska redovisas den 
1 december i år och vi avvaktar tills vidare utredningens 
förslag.

Kristdemokraterna: Vi har inga ambitioner att förändra lag-
stiftningen på detta område, men vill betona att en god bo-
endedialog är A och O vid renovering. Vi vill också införa 
möjligheten att göra till- och frånval, något som också skulle 
stärka hyresrättens ställning.

Moderaterna: Standardförbättringar ska i regel godkännas 
av hyresgästen eller i annat fall ske efter tillstånd av hyres-
nämnden. Regeringen har givit Boverket i uppdrag att titta 
närmare på flyttmönster för hushåll i olika boende- och upp-
låtelseformer i samband omfattande renoveringar, bland an-
nat för att se om det finns behov av åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för ekonomiskt och socialt utsatta hushåll. 
Boverket har även arbetat med ett uppdrag som handlade om 
utveckling av medborgardialog och boendeinflytande. 

Sverigedemokraterna: Det bör kunna ske en löpande dialog 
mellan hyresgäster och hyresvärdar. Upprustningar bör dock 
regleras på ett sådant sätt att en eventuell hyreshöjning inte 
får slå allt för hårt på hyresgästen och därmed ske i etapper.

Hyresförändringar vid underhåll
Vid större underhållsåtgärder och standardförbättringar får 
hyresgästen vanligen mycket stora hyreshöjningar, ofta 
40–80 procent, trots att underhåll ska ingå i hyran och stan-
dardförbättringarna är små. Boendekostnadsförändringarna 
när bostadsrättsföreningar gör samma åtgärder är väsentligt 
lägre.

Är detta rimligt enligt er uppfattning? Om inte, hur vill 
ert parti ändra på detta?

Vänsterpartiet: Nej, det är inte rimligt. Vi föreslår också, 
utöver lagstadgat samrådsförfarande där olika ombygg-
nadsalternativ med hyresnivåer redovisas, att den så kallade 
skyddsregeln som kan användas vid stora hyreshöjningar 
även ska gälla vid ombyggnader. Vänsterpartiet föreslår 
också att det införs ett upprustningsstöd för att renovera 
miljonprogrammens bostäder. Även detta ska ses i det här 
sammanhanget.

Socialdemokraterna: Sveriges bestånd av hyresfastigheter 
börjar bli gammalt och slitet, och på många håll görs också 
omfattande renoveringar (förbättrings- och ändringsarbe-
ten). Det är naturligtvis välkommet. Alla ska ha rätt att ha 
ett bra och tryggt boende. Konsekvenserna av dessa renove-
ringar har tyvärr inneburit att många hyresgäster inte kan bo 

Finns politiskt stöd för förändringar av politiken för un-
derhåll och upprustning? Nedan redovisas resultatet av 
några frågor till riksdagspolitiken om inflytande och hy-
ror vid upprustning. Enkäten har gjorts av Hyresgästernas 
boendetrygghet och Hyrespressen redovisar den med be-
näget tillstånd. Hela enkäten finns på Hyresgästernas bo-
endetrygghets hemsida www.boendetrygghet.se. Där finns 
också en fråga om stödformer till upprustning.

Inflytande vid underhåll och upprustning
När en fastighetsägare vill göra standardförbättringar i sina 
hyreslägenheter har hyresgästen i praktiken mycket små 
möjligheter att avstyra detta trots att hyreslagen säger att hy-
resgästen ska godkänna standardförbättringar.

Hur vill ert parti att hyresgästernas möjligheter att ta 
ställning till standardförbättringar ska se ut i framtiden?

Vänsterpartiet: I syfte att ge hyresgästerna verkligt inflytan-
de över sitt boende föreslår Vänsterpartiet att det i samband 
med ombyggnader inrättas ett lagstadgat samrådsförfarande 
mellan representanter för hyresvärden och hyresgästerna. På 
så sätt tas hyresgästernas kunskap om sitt boende till vara. 
Samrådsförfarandet bör exempelvis kunna leda till att flera 
ombyggnadsalternativ tas fram, och att hyresnivåerna som 
följer av dessa tydligt redovisas innan hyresgästerna god-
känner ombyggnationen.

Socialdemokraterna: Vi anser att det är rimligt att detta är 
föremål för förhandlingar mellan fastighetsägaren och Hy-
resgästföreningen. Vi ser också att ett förstärkt hyresgästin-
flytande är angeläget, i form av en skyddsregel för fastighe-
ter som renoveras eller byggs om.

Miljöpartiet: Hyresgästen skall inte betala högre hyra för 
reparationer som endast avser att upprätthålla hyresfastig-
hetens tekniska prestanda. Upprustning därutöver skall ske 
först efter överenskommelse med hyresgästen om hur det 
påverkar hyran. Ingen skall tvingas acceptera fördyrande 
ombyggnader. Vi vill införa skattefria reparations- och un-
derhållsfonder för hyresfastigheter för att på så vis under-
lätta ett långsiktigt förvaltande.

Centerpartiet: Vi vill att den enskilde hyresgästen ska ges ett 
stort inflytande att själv påverka sin bostadssituation i sam-
band med en upprustning. Dialog mellan hyresvärden som 
gör det möjligt att erbjudas en alternativ lägenhet med pas-
sande storlek och hyresnivå är viktigt.

Folkpartiet: Det är viktigt att hyresgästen har möjlighet att 
ställning till framtida standardförbättringar för bostaden och 
fastigheten. Regeringen har därför gett Boverket i uppdrag 

Ny politik för upprustning?



 • HYRESPRESSEN Innerstan 4-2014 • 1110 • HYRESPRESSEN Innerstan 4-2014 •

kvar i sina lägenheter efter renoveringarna eller ombyggna-
tionerna. Det är inte ovanligt att hyrorna höjs mycket kraf-
tigt. Många klarar inte detta ekonomiskt. Kostnaderna för 
renoveringar måste täckas, men det måste regleras på ett sätt 
som gör att man som hyresgäst har möjlighet att klara den 
kostnaden. Därför är ett förstärkt hyresgästinflytande ange-
läget, också i form av en skyddsregel för fastigheter som 
renoveras eller byggs om. När en upprustning leder till av-
sevärt höjda hyror behövs en infasningstid så att inte hela 
hyreshöjningen kommer i ett slag. Därför bör den så kallade 
skyddsregeln, som kan användas vid stora hyreshöjningar, 
även gälla vid ombyggnader.

Miljöpartiet: Nej, det är inte rimligt. Vi vill införa ROT för 
hyresfastigheter och skolor. Formen blir något annorlunda 
men effekten skall jämställa hyresfastigheten med det ägda 
boendet.

Centerpartiet: Enligt lagen ska underhåll ingå i hyran, med-
an standardhöjningar är hyrespåverkande. 

Folkpartiet: Vid ombyggnation kan det som räknas som 
vanligt underhåll inte ge högre hyra. Men gamla fastigheter 
kan behöva genomföra stora förbättringar för att en rimlig 
boendestandard ska kunna upprätthållas. Det har förekom-
mit höga hyreshöjningar, men en undersökning som tidning-
en Hem & Hyra har gjort pekar på att den vanligaste bilden 
är en annan. Den genomsnittliga hyreshöjningen för en trea 
efter invändiga renoveringar i miljonprogramshus hos 51 
olika bostadsbolag var enligt deras undersökning på 882 

kronor. Snittet drogs dessutom upp av några få bolag. Det 
finns ingen övre gräns för hyreshöjningar vid renoveringar, 
men för oss är det viktigt att hyresgäster inte ställs på ga-
tan bara för att lägenheten ska renoveras. Vi ser därför fram 
emot att ta del av vad utredningen om hur boendeinflytandet 
kan stärkas vid ombyggnationer och upprustningar landar i 
för rekommendationer.

Kristdemokraterna: Regeringen har höjt bostadsbidragen 
i flera steg och Kristdemokraterna anser att det kan finnas 
skäl att ta ytterligare steg under nästa mandatperiod. Hy-
reshöjningarna kan i många fall bli höga och därför är det 
viktigt att fastighetsvärden är lyhörd, har en god dialog med 
de boende och inte lyxrenoverar. Det kräver mycket ”spring 
i trapporna”. Många fastighetsägare använder sig också av 
en trappmodell för hyrorna, alltså att de höjs stegvis de kom-
mande åren.

Moderaterna: Alla fastigheter behöver underhållas och 
kostnaderna kan skilja sig, både vad gäller kostnaden för 
det underhåll som upphandlas och vilken omfattning som 
behövs. Eftersom det ofta finns olika intressen gällande hur 
och i vilken omfattning större åtgärder ska genomföras finns 
det för både hyresgäster och bostadsrättshavare olika typer 
av skyddsregler. För bostadsrättshavare tillkommer utöver 
det underhåll som föreningen utför kostnaden för underhål-
let av den egna lägenheten. 

Sverigedemokraterna: Nej, det är inte rimligt. Vi vill göra 
det möjligt att reglera hur kraftigt hyrorna kan öka.

Renoveringshyror i Stockholm

Hyrespressen har kunnat granska 69 renoveringar, 32 i in-
nerstaden och 37 i ytterstaden, som blivit klara sedan 2005. 
Hyreshöjningarna är mer varierande och framför allt högre i 
innerstaden jämfört med ytterstaden. Det återspeglar att reno-
veringsinsatserna är betydligt mer omfattande i innerstaden. 
Hyreshöjningarna i innerstaden varierar mellan 21 och 94 pro-
cent och är förhållandevis jämnt spridda kring ett medelvärde 
runt 50 procent. i ytterstaden varierar höjningarna mellan 11 
och 77 procent kring ett medelvärde på cirka 25 procent.

                                           Antal fastigheter
Hyreshöjning, %          Innerstad             Ytterstad
 –19  12
 20–29 5 15
 30–39 5 3
 40–49 6 4
 50–59 3 1
 60–69 4 1
 70-79 5 1
 80– 4 
Summa 32 37

Hyreshöjningarna vid renoveringarna är så pass höga att de 
måste vara mycket kännbara för de hyresboende som drab-
bas. tendens är också, speciellt i innerstaden, att renoverings-
åtgärderna är så pass omfattande att de nya hyrorna i stort sett 
matchar nyproduktionshyrorna. Renoveringarna har blivit ett 
medel att förändra bostadsbeståndet och i stället för att skapa 
en bättre och rimligare bostadsstandard.
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Hyrespressen redogör för vad som hände i samband med 
suspensionen av Greger Björkegren. Hyrespressen har 
samtalat med många som kunnat följa vad som hände och 
det avslöjar en olustig, kuppartad och stadgevidrig historia. 

Men först lite om bakgrunden. Nationellt inom Hyresgäst-
rörelsen pågår ett utvecklingsarbete för Agenda 2020 och 
för föreningens organisation. Arbetet leds av regionchefen 
i Göteborg, Anna Lönn Lundbäck. Greger Björkegren har 
argumenterat för att även en förtroendevald ska ingå i den 
arbetande ledningen för projektet.

I Stockholmsregionen har ett översynsarbete pågått sedan 
börjat av året och det har hittills varit inriktat på regionkon-
toret och tjänstemannaorganisationen. Arbetet har genom-

förts av Annika Billström som extern konsult. Sedan början 
av augusti är Annika Billström tillförordnad som regionchef, 
fortfarande som konsult.

Översynen, till vilken Greger Björkegren tog initiativet, 
ska också omfatta regionstyrelsen. Pengar har anslagits till 
hela översynsarbetet och Greger Björkegren har frågat hur 
mycket som öronmärkts för just översynen av regionstyrel-
sen och han har efterlyst en uppdragsplan. Han anser också 
att arbetet ska utföras av en oberoende konsult och inte av 
Annika Billström eftersom hon numera fungerar som tjäns-
teman inom organisationen.

Gregers önskemål om formerna för utvecklings- och över-
synsarbetet tolkas som om han försöker stoppa bådadera.

en välregisserad tillställning
Regionstyrelsemötet, där Greger Björkegren så småningom 
kom att suspenderas, hölls den 21 oktober. Men det hela bör-
jade redan dagen innan. Vice ordföranden Marina Fredriksson 
bad då att få tala med Greger en stund innan mötet angående 
ett förskingringsärende som skulle tas upp under mötet.

På mötesdagen, tisdag eftermiddag, skickade Marina Fred-
riksson ett sms och bad Greger komma till ett rum hon bokat 
på kontoret. När Greger kom dit stod tillförordnade region-
chefen Annika Billström där (och en okänd man, som sen 
visade sig vara en civilklädd vakt, satt på en stol utanför).  
I rummet satt förbundschefen Jan Johnsson och Marina  
Fredriksson.

Förbundschefen informerade Greger om att han kunde väl-
ja mellan att avgå frivilligt utan ekonomisk skada eller att gå 
in på regionstyrelsemötet och bli avsatt. Han poängterade att 
Greger skulle hängas ut i media om han inte avgick frivilligt 
och Marina Fredriksson instämde.

 Greger svarade att han hade ett regionstyrelsemöte att ta 
hand om och gick därifrån.

När regionstyrelsemötet började, beslutades på Marina 
Fredrikssons initiativ att dagordningen skulle ändras med ett 
tillägg av ett misstroendevotum. Sen hämtades Jan Johns-
son in som redogjorde för att Greger skulle ha sagt att han 
skulle stoppa Agendaarbetet och översynsarbetet på ett internt  
hyresgästmöte. Översynsarbetet hade startat veckan innan 
och skulle presenteras av konsulten under 15 minuter som 
första punkt på den ordinarie dagordningen.

Kritiken formulerades med olika ordval, att han var mot-
ståndare till arbetet, att han försökte stoppa arbetet, att han 

Så går en suspension till
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inte visade respekt för fattade beslut. Greger tillbakavisade 
kritiken och han exemplifierade till exempel med att dagens 
dagordning bland annat innehöll en presentation från en fri-
stående konsult om översynen av regionstyrelsens arbete. Om 
Greger ville stoppa översynen hade han väl knappast bjudit in 
en konsult för arbetet. Greger talade också om att han erbjudit 
sitt stöd till utredaren Anna Lönn Lundbäck i det nationella 
projektet

Flera regionstyrelseledamöter ifrågasatte om regionstyrel-
sen kunde besluta i en sådan här fråga. Suspension kan inte 
utövas ”horisontellt” hävdade flera utan bara ”vertikalt”, dvs. 
uppifrån och ner. Kan verkligen en ledamot suspenderas av 
sin egen styrelse. Marina Fredriksson och ytterligare några 
ledamöter påstod att de talat med PG Nyström, förbundets 
chefsjurist, och att de fått till svar att tillvägagångssättet var 
stadgeenligt. Förbundschefen som satt med hade ingen annan 
uppfattning.  

Regionstyrelsens majoritet hade således försökt försäkra 
sig hos föreningens chefsjurist att de kunde suspendera sin 
ordförande. Juristen gav dock inget klartecken utan hänvisade 
frågan till riksförbundets styrelse. Någon sådan fråga hade 
enligt uppgift inte framställts till förbundsstyrelsen, vilket 
felaktigt påstods som tyngsta argument vid regionstyrelsens 
möte den 21 okt.

Regionstyrelsemajoriteten hade således inte informerat för-
bundsstyrelsen vilket är ett måste. Stadgarna säger nämligen 
att regionstyrelse är skyldig att anmäla sådana förhållanden 
som kan föranleda beslut om suspension till förbundssty-
relsen. I efterhand visade det sig att så inte skett. Förbunds-
ordförande Marie Linder har sagt att hon inte kände till 
förhållandena i regionstyrelsen. Mot den bakgrunden var re-
gionstyrelsens beslut ett allvarligt stadgebrott.

När det felaktigt meddelades att juristen gett klartecken vå-
gade sig också andra än vice ordföranden Marina Fredriksson 
och förbundschefen Jan Johnsson bidra till kritiken. Men nu 
var det inte längre principiell kritik utan smågnäll över detal-
jer, att han inte svarat på ett brev i tid, att han inte kontrollerat 
att ärenden som han tydligt delegerat blivit omhändertagna 
och liknande. En del hade inte något eget att komma med men 
hade ändå hört att Greger gjort både si och så.

Det stod tydligt att en majoritet skulle rösta för ett misstro-
ende och suspension. Såväl Jan Johnsson som Annika Bill-
ström var tydliga i sitt stöd för en suspension.

De ledamöter i regionstyrelsen som senare röstade mot 
suspensionsbeslutet hävdade att Greger Björkegren är vald 
av regionfullmäktige i Stockholm som är regionens högsta 
beslutande organ och därför är det de som ska avgöra om han 
ska avsättas, inte regionstyrelsen. Det lades inte fram ett enda 
papper på mötet som visade vad han gjort. Kritiken mot ho-
nom byggde på hörsägen.

Omröstningen genomfördes. Greger lämnade mötet utan 
att vara med när resultatet av röstningen meddelades, men 
hann se Anita Grankvist gratulera Annika Billström. Hans 
snabba sorti innebar antagligen att han klarade sig från att 
bli utslängd av vakten.

Åtta ledamöter röstade för, fem emot. Tre ledamöter reser-
verade sig mot beslutet. Sedan återgick mötet till den ordina-
rie dagordningen.

Suspension av Greger Björkegren var välarrangerad. I stort 

sett i samma sekund som klubban föll och suspensionsbeslu-
tet var ett faktum gick ett förberett pressmeddelande ut. Gre-
ger Björkegrens mobiltelefon och e-postadress stängdes av. 
När han hämtade sina ytterkläder från sitt kontor märkte han 
att hans namnskylt plockats bort.

En timme efter det att pressmeddelandet gått ut skickades 
en kallelse till ett ordförandemöte nästa kväll ut. I föreningens 
egen press meddelades det först sent dagen därpå. På annan 
plats i tidningen finns ett referat från ordförandemötet.

Kritiken mot beslutet blir omfattande och därför dras en 
kampanj igång för att stödja det. Då börjar föreningens egna 
media sitt desinformationsarbete. Plötsligt börjar man från 
föreningens sida tala om att ”man måste följa föreningens 
etiska regler” eller som Marie Linder säger ”Det är allvarligt 
om en förtroendevald inte följer våra etiska regler eller an-
nat, och av det skälet suspenderas”. Hon gör detta uttalande 
i Hem&Hyra när hon sägs kommentera suspensionen av  
Greger Björkegren. Merparten av de som läser detta kan inte 
låta bli att undra vad det är för etiska oegentligheter Greger 
sysslat med.

Att insinuera på detta vis är att likställa med förtal. Etis-
ka frågor har över huvud taget inte varit aktuella i den här 
frågan.        n

Statistik på gång
Privata förhandlingsdelegationens statistikgrupp säger i 
sitt senaste protokoll att man räknar med att få samman-
ställd statistik klar under december månad. I förra num-
ret av Hyrespressen redovisades uppgifterna för 2013. 
Den nya uppgifterna för 2014 kommer att vara något 
mer detaljerade, bland kommer kategorin ”Nyproduk-
tion” att delas upp i två grupper.

Håll utkik efter statistiken eller be om ett exemplar 
när du träffar föreningsrepresentanter. Man måste känna 
verkligheten för att kunna förändra den.
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I en artikel i Arbetaren redogör Cecilia Irefalk 
(18 okt 2014) för konsekvenserna av renove-
ringar i stadsdelarna Gränby och Kvarn-
gärdet i Uppsala. Det blir hyreshöjningar 
på uppemot 60 procent. Bostads-
bolag och politiker viftade bort 
hyresgästernas oro. Nu visar en 
utredning att antalet boende som 
behöver socialbidrag i områdena 
ökat kraftigt. Alltmedan nya renove-
ringar planeras. Vi saxar ur artikeln.

Hyreshöjningarna i de renoverade låghu-
sen har inneburit en stor utflyttning. Av dem 
som stannat kvar har många tvingats gå till 
socialkontoret. En ny utredning som Uppsala kommun ge-
nomfört visar svart på vitt det som många befarade och var-
nade för: andelen som blivit tvungna att söka socialbidrag 
efter renoveringarna här på Kvarngärdet och i den närbe-
lägna stadsdelen Gränby har ökat markant. För kommunen 
har det medfört att kostnaden för ekonomiskt bistånd i om-
rådena ökade med närmare 2,5 miljoner kronor bara under 
första halvåret 2014. Hyreshöjningarna ses som en orsak till 
att Uppsala kommun nu måste göra besparingar på bland an-
nat skol- och arbetsmarknadsområdet i budgeten för 2015.

De stora hyreshöjningarna efter renoveringarna på Kvarn-
gärdet har gjorts av både det allmännyttiga bostadsbolaget 
Uppsalahem och det privata Stena fastigheter. De största 
hyrespåslagen har landat på 60 procent. I Gränby är det 
Rikshem som äger det bostadsbestånd som nu är under re-
novering och där har hyrorna höjts med uppemot 34 procent. 
Med tillägg för varm- och kallvatten och årliga höjningar 
blir det mycket kännbart även för dem som fått de lägsta 
höjningarna. 

Hyresgästföreningen Aros-Gävle har engagerat sig på 
flera plan emot hyreshöjningarna, inte minst lokalt i Grän-
by, och konstaterar att det är väldigt förvånande att inte fler 
kommunpolitiker har engagerat sig i den här frågan. Hyres-
gästföreningen har hela tiden påpekat att renoveringarna och 
hyreshöjningarna skulle medföra ökade kostnader för kom-
munen, men kommunen har inte lyssnat.

Antropologen Ulrika Trovalla har under flera år följt de 
boende i Gränby där Rikshem, till hälften ägt av AMF som 
förvaltar stora delar av våra pensionspengar, är inne på etapp 
tre av fyra för omvandlingen av området. Hon har gjort både 
kortare och längre intervjuer med hundratals hyresgäster om 
hur renoveringarna påverkat dem existentiellt.

– Det här är en verklig oro människor känner, den är på 
riktigt. Nästan alla man pratar med är bekymrade över hur 
de ska få ekonomin att gå ihop, säger hon.

Rikshem står även i begrepp att renovera delar av bo-
stadsbeståndet på Kvarngärdet sedan Uppsalahem för ett 
par år sedan sålde ut vissa av sina fastigheter. I decennier 
har lägenheter och fasader fått förfalla och 2005 stoppade 
Uppsalahem det hyresgäststyrda underhållet. I de slitna hu-

sen väntar många ännu oroligt på hur 
framtiden ska bli. 

En tvårumslägenhet inom nå-
got av bostadsbolagen kostar 
efter renoveringarna runt 7 500 
kronor. För att få en lägenhet 

inom Rikshem förväntas du ha en 
tre gånger så stor disponibel månads-

inkomst som hyresbeloppet. Det innebär att 
man för en tvåa måste uppvisa en årsinkomst på 
närmare 400 000 kronor.

Rikshem säger att bolaget inte kan renovera 
sitt bostadsbestånd om inte hyrorna kan höjas i den 

storleksordning som gjorts. Bolaget har ett avkastningskrav 
från ägarna på det pensionskapital de förvaltar. Om inte kra-
ven uppfylls går det inte att köpa och renovera den här typen 
av fastigheter. Bolagets förslag till åtgärder är att samhället 
solidariskt ska bära kostnaderna för upprustning av miljon-
programmen genom höjda bostadsbidrag för de mest utsatta 
och sänkt moms till tolv procent på bostadsbyggande.

För att få en tvårumslägenhet hos Rikshem måste man ha 
en månadsinkomst på 32 000 kronor. Bolaget följer vissa 
normer och krav på bostadssökande precis som allmännyt-
tiga Uppsalahem också gör.

Anneli Tidemar har arbetat som diakon i Uppsala sedan 
1981. Hon har kommit i kontakt med många av de män-
niskor som drabbats av vad hon kallar de ”enorma hyres-
höjningarna”. Redan åren innan de påbörjades kunde hon 
märka av oron bland de boende i de berörda områdena.                                                          

– För äldre personer kan en sådan här oro rent av påverka 
hälsan. Att inte veta hur framtiden ska bli, om man har råd 
att bo kvar och var man annars ska ta vägen är en oerhörd 
påfrestning, säger hon. Men de hon nu ser drabbas hårt åter-
finns i flera grupper – det handlar förutom pensionärer om 
låginkomsttagare, ensamstående, sjukskrivna, arbetslösa 
och barnfamiljer.                                                                                          

 – Politikerna måste förstå att man inte kan lämna allt åt 
marknadskrafterna, det måste finnas styrmedel när det gäller 
något så grundläggande som boende. Att ha tak över huvu-
det borde vara en mänsklig rättighet, särskilt i ett land där 
man påstår att man har någon sorts välfärd fortfarande, säger 
hon.

– Det är inte rimligt att människor med låga inkomster 
ska behöva lägga lejonparten av sin inkomst på boende, så 
att det inte lämnar något utrymme för något annat än mat på 
bordet och knappt det. För dem är det inte tal om att göra 
någon resa eller köpa något åtråvärt, sådant som rikare män-
niskor så självklart kan skaffa sig. Den samhällsutveckling, 
med växande klyftor och ökad utslagning, som hon sett 
under sina drygt 30 år som diakon tror hon egentligen inte 
någon vill ha.

– Vi måste ställa oss frågan vilket samhälle vi vill ha, hur 
vår stad och våra bostadsområden ska se ut. Var ska de med 
låga inkomster bo? 

Sammanställt av redaktionen

höjda hyror tvingar  boende till socialen
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”Därefter ställdes frågor från publiken och svaren utvecklades till ett samtal mellan Marie och Greger som avslutades i en anda av samförstånd och vilja till konkreta resultat”.

Den 13 oktober höll Hyresgästföreningens innerstads-
föreningar sitt sedvanliga höstmöte i Filadelfiakyrkan där 
medlemmarna under otvungna former kan få träffa ”sina” 
förhandlare och dryfta såväl stora som små förtretligheter 
i sina boenden. Dessutom hålls ett och annat föredrag med 
frågestund parallellt i stora salen.

Innerstadsföreningarnas ordföranden presenterade inled-
ningsvis sina respektive föreningars inriktningar och am-
bitioner.

Sedan tog den tillförordnade regionchefen Annika Bill-
ström vid och berättade att hon brann för bostadspolitiken 
och folkrörelsetanken. Hennes inlägg kunde lika gärna ha 
varit ett valtal.

Efter Billströms tal tog den nyvalde (relativt) förbunds-
ordföranden Marie Linder vid. Hon tog sin utgångspunkt i 
människors vardag och hon förmedlade bilder av hur pro-
blematisk bostadsmarknaden är för många grupper idag, 
inte minst ungdomar på väg ut i livet.

Marie målade upp bilden av en nödvändig om än rätt så 
traditionell bostadspolitik. Gammal hederlig bostadspolitik 
(än så länge finns inget bättre alternativ) kom åter till heders. 
Hennes budskap i sammanfattning löd ”bygg fler och billi-
gare hyresrätter” och ”mer politik, mindre ekonomi”.

Så bollade Marie Linder över till regionordföranden 
Greger Björkegren som tog ut svängarna lite mer och hans 
fokus var inställt på att nu måste Stockholms stadshus 

börja leverera och sluta konfiskera som under det förra 
folkstyret. Det behövs en offensiv mot Stockholms stads-
hus och den tillträdande majoriteten. Förhoppningsvis kan 
Stockholmsföreningarna öka trycket markant på stadens 
ledning. 

Greger fortsatte med både kritik och konstruktiva förslag.
Med exempel visade han på den resursförstöring som skett 
på den stockholmska bostadsmarknaden där fungerande 
smålägenheter rivits till förmån för nybyggnad av lyxlägen-
heter.

Därefter ställdes frågor från publiken och svaren utveck-
lades till ett samtal mellan Marie och Greger som avslutades 
i en anda av samförstånd och vilja till konkreta resultat. Gre-
ger hoppades också att regionkontor och medlemmar skulle 
dra åt samma håll.

I ett rum intill fick medlemmar som så önskade samtala 
med ”sin” förhandlare. Jordnära frågor från bostadsvar-
dagen fick här kanske sina svar. Det här är en uppskattad 
möjlighet och den kanske inte skulle inskränkas till ett enda 
tillfälle. Kanske kunde förhandlare mer regelbundet ha jour i 
de lokaler som föreningarna disponerar i sina områden.

I år var inte publiktillströmningen lika stor som den bru-
kar vara. Annonseringen hade inte fungerat. Det var en be-
svikelse men de närvarande fick i alla fall bra redogörelser 
av vad som väntar och vad föreningen vill samt konkret 
hjälp av förhandlarna.

Bror Sandström

möte i 
Filadelfia-
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önskar vi våra medlemmar. 
Vi tackar för förtroendet i år och 

skyndar vidare med våra uppdrag för 
den här perioden.

Hyresgästföreningarna på 
kungsholmen, norrmalm, 

östermalm och Södermalm

God Jul 

Vi ses nästa år igen!

hgf Norrmalm kallar till årsmöte 2015

Välkommen på vårt årsmöte den 

17 mars 2015, kl 18.30

ABF-huset på Sveavägen, och säg hur du vill ha det.
Gäst: Annika Billström, regionchef Hyresgästföreningen.
Reservera kvällen i din almanacka.
Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag
till förtroendeuppdrag i föreningen. 

Skriv till:
hgf.norrmalm@gmail.com eller HGF Norrmalm, 
Vanadisplan 3D,113 31 STOCKHOLM. 
Tel.08-24 84 42,
www.sthlmshyresgast.se/norrmalm 


