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Får jag sätta
upp tavlor
och hyllor?
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OMVÄRLD

Internationell
kongress
med fokus på
rättigheter

SÅ GJORDE VI

Våga knacka
på – det kan
rädda liv
SKOLAN

Julpyssla
med grannar
och vänner

tema:

Konstfulla
utsmyckningar
l

Skapa delaktighet och trivsel i bostadsområdet

LEDAREN

MARIE LINDER, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Hå hå ja ja …

JAG VET INTE RIKTIGT hur många år vi har hållit på men det
borde vara drygt tio år.
Nu höjs röster i området att vi borde tävla även på som
maren. Då ska det i stället handla om vem som odlar den
finaste solrosen.
Tävlingarna i sig är naturligtvis inte det viktigaste utan
att vi gör saker tillsammans och att vi möts. För i det mötet
kommer också andra frågor och synpunkter fram. Ofta
handlar det om saker som människor vill förändra eller
förbättra.

som är aktiva i Hyresgästföreningen har en
egen bostad. Tyvärr är det alldeles för många i vårt land
som saknar det. Några tvingas till osäkra boenden i andra
hand, andra kan inte flytta hemifrån trots att de har egen
försörjning och har uppnått en ålder långt över tjugo år.
Allra värst har naturligtvis den som inte har någonstans
att bo. Den som är helt utan hem.

DE FLESTA AV OSS

I våras hade jag förmånen att få resa runt med artisten
och rapparen Ison Glasgow. Vi besökte ett antal skolor i
Vänersborg och Trollhättan. Vi samtalade då om hans bok,
som handlar om när han var barn och tvingades sova i
portuppgångar med sin mamma i Stockholms förorter.
Isons berättelse är väldigt stark och den inträffade för
inte alltför länge sedan.
Tyvärr vet vi att det fortfarande finns barn som har det
som Ison i dag. Så borde det inte vara.
Det står i vår grundlag att man har rätt till ett hem.
Därför kan vi i Hyresgästföreningen inte bara bry oss om
alla dem som bor i dag, vi måste också bry oss om hur
alla människor ska kunna bo i framtiden.
DÄRFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT att kommu
nerna hela tiden planerar för nya
bostäder. Och bostäder som folk
har råd att bo i. Det ska vi fort
sätta kämpa för.
Men vi kan också visa att
vi är schysta medmänniskor.
Om du vet att någon sitter en
sam i jul: Öppna din dörr och
bjud hem den personen på lite
fika. Möten med nya männi
skor ger ofta nya perspektiv på
tillvaron.
GOD JUL

FÖLJ OSS!
FÖLJ HYRESGÄST-

på
Twitter och
Facebook:
twitter.com/
hyresgasterna
och facebook.
com/hyresgastforeningen
FÖRENINGEN
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S

å lackar det mot jul igen. Jag gillar egentli
gen resan mot jul mer än själva julen.
Det är så härligt att få tända ljus. Sätta
ljusslingor utomhus. Baka lussekatter.
I mitt bostadsområde ordnar vi dess
utom en tävling om vem som smyckar
den finaste julgranen. Varje gård väljer sitt
eget tema och det behöver inte handla om
julen. Sedan går vi runt i området och röstar. Det går inte
att rösta på granen på den gård du bor på.

och Gott Nytt År! n

Om du vet att någon sitter ensam i jul: Öppna din dörr
och bjud hem den personen på lite fika. Möten med
nya människor ger ofta nya perspektiv på tillvaron.
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INSIDAN

Läget i årets hyresförhandlingar
framåt i snabbare takt än de
senaste åren. Det var väsentligt
fler färdiga hyror förhandlade
den 14 november än vid samma
tidpunkt förra året, hela 165 000
lägenheter. Avtalen som dittills
tecknats låg mellan 0 procent och
0,65 procent.
– Hyresförhandlingarna rullar
på bra i alla delar av landet.
Överenskommelserna så långt
bekräftar vår bild av läget. Det är
fortsatt extremt goda förutsätt
ningar att äga och förvalta hyres
fastigheter vilket ska återspegla
sig i hyresjusteringarna, säger
Hyresgästföreningens förhand
lingschef Erik Elmgren.
Hyresgästföreningens riks
omfattande kartläggning av
bostadsbolagens ekonomi visar att
det är mycket lönsamt att äga och
förvalta fastigheter. Intresset för
att investera i hyresfastigheter är
fortsatt stort.
– Vi hoppas och tror att fler
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HYRESFÖRHANDLINGARNA GÅR I ÅR

hyresvärdar vill vara med och ta
ansvar för att även hyresgästerna
ska få ta del av de synnerligen
goda ekonomiska förutsättningar
som råder, säger Erik Elmgren.
HYRESGÄSTFÖRENINGEN SER samtidigt

med oro på hur Fastighetsägarna
vill omvandla hyresförhandling
arna till en politisk arena.
– En tråkig utveckling är att
en av våra motparter fortsät
ter att försvåra förhandlingarna.

Fastighetsägarna, som förhandlar
för 17 procent av de privata fast
ighetsägarna, börjar med att ställa
höjningskrav som de vet är orea
listiska. I Malmö frånträdde de
förhandlingarna efter att ha gått
ut med 1,65 procent. Strategin är
i grunden politisk. De vill under
minera hyressättningssystemet,
snarare än att hitta fungerande
hyresöverenskommelser, säger
Erik Elmgren.
ETT ARGUMENT Fastighetsägarna
använder är att de behöver hy
reshöjningar för att upprätthålla
standard och kvalitet. Det ekar
tomt eftersom privata fastighets
ägare satsar betydligt mindre på
förvaltning och underhåll trots
samma hyresnivå som allmän
nyttan.
– Privata fastighetsägare får
därför också generellt sämre betyg
av hyresgästerna. Då är det svårt
att motivera varför de ska få högre
hyra, säger Erik Elmgren. n

Påverka ägardirektiven
ett övergripande plan. Men det
det vi vill och står för. Det kan till
KOMMUNALA BOSTADSBOLAG följer
är bolaget som självständigt har
exempel vara att det ska finnas
ägardirektiv för sin verksamhet.
ansvar för bolagets verksamhet
ramavtal vid upprustningar eller
Ägardirektiven innehåller olika
och genom förhandlingar ska
mål för bostadsbyggan
delar, allt från vilket syfte
ge hyresgästerna möjligheter att
det. Och framför allt vad
bostadsbolaget har till
påverka verksamhet och ekonomi.
bostadsbolaget har för
vilket ansvar man ska
Ägardirektiven kan till exempel
uppgift, att säkerställa
ta i sociala frågor och
upprättas vid byte av
bostäder till
hållbarhet. Kommunens
politikerstyre. Det finns
kommunens
politiker bestämmer vad
inte någon självklar
invånare,
ägardirektivet ska inne
Jonas Hagetoft. säger Jonas
het att politikerna ska
hålla och där har Hyres
förhandla dessa med
Hagetoft,
gästföreningen en viktig
Hyresgästföreningen.
bostadspolitisk utredare
uppgift att påverka besluten. Till
Desto viktigare blir det
riksförbundet.
hjälp finns nu ett mönsterägardi
att arbeta kontinuerligt
Men det är inte
rektiv med tillhörande handbok
med frågan och hela
alltid bra att ta med
att ladda hem från hyresgästför
tiden uppvakta de lokala
för mycket i ägardi
eningen.se.
politikerna för att tala
Mönsterägardi
rektivet, det kan bli
– Det är viktigt att vi diskute
om vad det är din för
rektivet laddar
för detaljstyrt. Ägardi
rar med politiker om hur ett bra
du hem via hyres ening tycker är viktigt i
rektiven ska uttrycka
ägardirektiv ska se ut. Vi behöver
gästföreningen.se. er kommun. n
kommunens vilja på
få in så mycket som möjligt av

Tack alla
som svarade!
färdig
och jag vill tacka alla som svarade
på frågorna. Det var med stor
spänning och ett visst mått av nervositet som resultatet togs emot
och det var väldigt roligt att få så
fina betyg! Men även om mycket
är bra så kan allt bli bättre. Det
som lyftes fram att man vill läsa
mer om är fler lokala reportage.
I det här numret kan du läsa om
lokala hyresgästföreningar i bland
annat Vivalla i Örebro, Poseidon i
Handen och Hemvägen i Karlstad.
Läsarundersökningens resultat
finns i sin helhet på intranätet
Bosse. Tack igen till alla som gör
Hyresgästen och till alla er som
läser den!

NU ÄR LÄSARUNDERSÖKNINGEN

KRISTINA SJÖBERG
Chefredaktör

Vi syns på bio
UNDER JUL OCH NYÅR kommer Hyresgästföreningen att synas på bio och
på tv med en ny reklamfilm som
visar på bostadsfrågans vikt. Där
kommer människor i olika livssituationer att visa hur rätten till ett
hem är grundläggande för oss alla.

HYRESGÄSTENS
UTGIVNING 2017

• Nr 1 v 8 • Nr 2 v15 • Nr 3 v 25
• Nr 4 v 37 • Nr 5 v 44 • Nr 6 v 50

ANTAL MEDLEMMAR
Den 1 december 2016
hade Hyresgästföreningen

538 476
medlemmar.
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PÅ GÅNG

  I HYRESGÄSTFÖRENINGEN
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LOVE BÖRJESON

är anställd som
senior analytiker
på riksförbundet. Han arbetar
med kvantitativa
analyser av stora
datamaterial,
det som man ibland kallar för
Big data. Att bredda diskussionen kring boende med frågor
om integration, miljö och
boendekvalitet intresserar Love
som vill vara med att utveckla
Hyresgästföreningen till att bli
den ledande aktören inom det
området. Välkommen, Love!
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Love Big data

Autogiro
på webben
NU ÄR DET MÖJLIGT att ansöka
om att betala medlemsavgiften via autogiro på webben, hyresgästföreningen.
se. Vi hoppas att många
tycker det är enkelt och
väljer autogiro. Ansökan
på webben signeras med
BankId eller Mobilt BankId.
En bekräftelse att ansökan
tagits emot och behandlas
skickas via e-post. För den
som saknar BankId går det
fortfarande att ansöka om
autogiro genom att kontakta medlemscenter, via
telefon 0771-443 443.

Stöd för att prata
Framtidsprogram
ARBETET MED Framtidsprogrammet gäller hela organisationen.
Alla måste med om vi ska nå
framgång. Till hjälp för föreningar och lokala föreningar
kommer ett processmaterial
att tas fram som ett dialogstöd
för att kunna förklara Framtidsprogrammet. Processmaterialet
ska vara klart i mars, lagom till
årsmötena som hålls runt om
i landet. För mer information
kontakta Johan Flyckt på johan.
flyckt@hyresgastforeningen.se.
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Framtidens ledare i Hyresgästföreningen. På vilka positioner kommer vi att få se dem i framtiden?

Framtidens ledare
19 deltagare träffades i riksför
bundets lokaler en regnig helg i oktober. Det var
första träffen av fem i utbildningen framtidens ledare.

LEDARUTVECKLING

DELTAGARNA I UTBILDNINGEN har
gemensamt att de är medlemmar i
Hyresgästföreningen. Men alla är
inte förtroendevalda. Än.
– Jag hoppas få nya perspektiv
och hitta nya sidor hos mig själv.
Men också att få djupare förståelse
om vad som krävs av att vara för
troendevald, sa Stefan Orman.
Dagen innan hade gruppen
diskuterat värdegrunden och också
träffat förbundsordförande Marie
Linder och förbundschefen Jonas
Nygren.
– Det är ett stort steg att vi nu
har en värdegrundsparagraf och
det är jättebra, sa Elin Loberg.

Elin fick medhåll av de andra
deltagarna som fyllde i att de hade
diskuterat värdegrunden ordentligt
och att de också kunde se att den
kan vara problematisk.
– Som värdegrunden är skriven
nu framstår det som att problema
tiken kring diskriminering ligger
på personnivå. Med det handlar
om strukturella problem, sa Per
Markus Risman.
I SAMTALET MED Marie och Jonas
pratade man mycket kring unga
personers ledarskap.
– Som ung måste du alltid
vara mer påläst och kunnig för

att bli lyssnad på, sa Elin Melan
der.
Som ung har man inte alltid
erfarenhet att luta sig emot men
det behöver inte vara en nackdel.
– Jag har inte någon erfarenhet
av att vara engagerad i medlems
föreningar och mina frågor väcker
nya idéer hos dem som suttit ett
tag. Det är roligt att kunna bidra
fast man är helt ny, sa Maximilian
Haglund Holst.
Något som fastnade hos gruppen
efter samtalet med Marie och Jo
nas var att det var bättre att be om
förlåtelse än om tillåtelse. Alltså
att våga göra saker, testa nya idéer.
Men också att lyssna på andra.
– De verkade vara inlyssnande
ledare och det tycker jag är en god
egenskap för alla ledare. Att man
lyssnar, sa Tommy Andersson. n
HYRESGÄSTEN

LANDET RUNT
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Arvika delar ut
brandfiltar
HYRESGÄSTFÖRENINGEN ARVIKA,

Räddningstjänsten och Arvika
fastighets AB delar ut brandfiltar
till alla hyresgäster, Det blir totalt
3 000 filtar till ett värde av 30 000
kronor.
– Vi delar inte
bara ut en brandfilt
utan det finns
också tid till att
uppsöka brandförsvaret för att få
mer information
om brandsäkerhet. BG Svensson.
Där får man tips och
råd om hur man hanterar en brandfilt, säger BG Svensson, ordförande
Hyresgästföreningen Arvika.

Att vägen till hjärtat går via magen märks verkligen i Gävle.

Halv åtta hos Hyresgästföreningen

Boende hos Kirunabostäder har
åter ett avtal avseende boin
flytande.

tillsammans
för att öka integrationen. Matlagningsaktiviteten är inspirerad av
tv-programmet ”Halv åtta hos mig”
där en grupp okända människor
bjuder varandra på middag som
sedan betygsätts. Här är i stället
tanken att svenska och nysvenska
familjer paras ihop med varandra
för att lära sig mer om varandras
matkultur och familjeliv.
– Det finns inget roligare än att
lära känna nya människor, och att
dessutom göra det över en middag
i sitt eget hem är både bekvämt

Samverkansavtal
med Kirunabostäder

Konst av och för de unga hyresgästerna

kontakta BG
Svensson på e-post orv730q@
tninet.se.
FÖR MER INFORMATION

det då gällande boinflytandeavtalet med
Hyresgästföreningen år 2014. Nu
har man äntligen kommit överens
om ett nytt avtal med avseende
på boinflytande. Avtalet börjar
gälla den 1 januari 2017.
– Vi är mycket glada att vara i
hamn med avtalet och ser fram
emot kommande arbete med
boinflytande tillsammans med
Kirunabostäder och hyresgästerna,
säger AnnaLeena Larsson på regionkontoret Norrland.

KIRUNABOSTÄDER SA UPP

FÖR MER INFORMATION kontakta AnnaLeena Larsson på annaleena.
larsson@hyresgastforeningen.se.

I GÄVLE ÄTER GRANNARNA

stadsdelsutvecklande integrationsprojekt för
ungdomar och nyanlända. Under
konstnärlig ledning
av Saber Alipanah
får deltagarna arbeta
med mosaiker som
sedan installeras i
det egna bostadsområdet. Det startade i Hammarkullen sommaren
2013, och under 2014 startades
även en grupp i norra Biskops
gården.
Mosaikfabriken drivs och finansieras av Hyresgästföreningen,
NBV (Nykterhetsrörelsens bild-

MOSAIKFABRIKEN ÄR ETT

och spännande, säger Rahaf Abu
Shaer.
FÖR MER INFORMATION kontakta Rahaf
Abu Shaer på e-post rahafray.abushaer@hyresgastforeningen.se.

ningsverksamhet) och Bostadsbolaget.
– Mosaikfabriken stärker stoltheten hos invånare
och över boendemiljön. Projektet ökar
tillhörighetskänslan
hos deltagarna – inte
minst hos de nyanlända. Förhoppningsvis inspirerar det till
fortsatt engagemang
i fler föreningar, säger Alfredo
Torrez, region västra Sverige.

NOTERAT
Vi är en
samhällsaktör!
HYRESGÄSTERNA PÅ BULLERMYREN

i Borlänge vill ha tryggare
bostadsområde. Barn och
vuxna vill kunna vistas ute
när det mörkt. En självklarhet
kan tyckas men så är det inte
överallt. Under hösten har Hyresgästföreningen haft möten
med hyresgästerna i området
som berättat att de inte känt
sig trygga. Helene Hjort Erickson är verksamhetsutvecklare
och hon hjälpte de boende
att göra en skrivning till polisen i Borlänge för att få dem
att utöka sitt medborgarlöfte
om närvaro till att omfatta
även Bullermyren. Det pågår
också ett samarbete med
Tunabyggen för att öka tryggheten. Hyresgästföreningen
skickade ut ett pressmeddelande som berättar om de
boendes oro och hur de har
bett närpolisen om att utöka
sitt medborgarlöfte. På bara
några timmar har olika medier
publicerat inlägg om pressmeddelandet, bland andra
SVT, DT och Dala-Demokraten.
– Det är väldigt roligt att
vi fick ett sådant genomslag
i media. Nu hoppas vi att polisen också kan tillmötesgå vår
önskan om fler närpoliser så
att alla kan känna sig trygga,
säger Helene Hjort Erickson.

FÖR MER INFORMATION kontakta
Alfredo Torrez på alfredo.torrez@
hyresgastforeningen.se.
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BOENDEMILJÖ Runt om i landets bostadsområden finns konst, massor av konst.
Den finns i form av väggmålningar, statyer, blinkande lampor, bockar och
installationer. Den påverkar, engagerar, förskönar. Men det är brist på bostäder
och många lider av höga hyror efter ombyggnad. Ska verkligen pengar läggas på
utsmyckning i det läget? ”Jag förstår om många känner så”, säger Marie Linder,
ordförande för Hyresgästföreningen. På de närmaste sidorna får du i alla fall se
olika exempel på konst i olika boendemiljöer i hela Sverige.
TEXT: JOHAN KLINTBERGER

Konst gör
boendet bättre
V
dels kan vara vacker eller läcker
I det sammanhanget är
– De som ska leva med konst
ad har de
att se på, dels kan användas av
konsten en del av flera metoder,
verket måste få vara med och
gemensamt i
barn att klättra på.
fortsätter Marie, som också
bestämma vad det ska
Örebro, Jön
förstår att en hyresgäst som till
handla om, hur det ska
köping, Hus
exempel länge väntat på att få en
se ut.
kvarna, Karlstad,
JAKOB DOLK GILLAR OCKSÅ
sliten ytterdörr utbytt, reagerar
Barinaga har heller
Stockholm och
konst. Han är ordfö
om bostadsföretaget då läg
ingenting emot om
Söderhamn? Jo, där finns konst
rande för Hyresgäst
ger stora pengar på konstnärlig
hyresgästerna själva
och utsmyckningar i bostadsom
föreningen i Vätter
utsmyckning.
förskönar till exempel
rådena. I Örebro skapade konst
bygden som omfattar
en vägg med hjälp av en
drömtvättstugan, i Jönköping
Jönköpings och Habo
konstnär.
träffas hyresgästerna i
kommuner.
DET FINNS OCKSÅ OLIKA
Marie Linder känner ”Boende är inte
konsthallen – granne
Han menar att en
SÄTT att se på konst.
stark sympati för det
med Willys i köpcen
steril och tråkig miljö
Ester Barinaga forskar
bara lägenheter,
synsättet.
trumet – i Huskvarna
inbjuder till klotter
kring ämnet och
golv, väggar och
– Ja, det är viktigt att
rör inte en kotte den
och förstörelse och då
är ordförande för
tak, utan hela
ta till vara alla männis
fina väggmålningen,
måste kommuner och
stiftelsen Förorten i
miljön runt omkors skapande kraft.
i Karlstad förändrade
centrum. Hon tycker
kring, livet mellan fastighetsägare sanera
Samtidigt kan konst husen, säger Jakob och reparera till stora
konst en ful parke
att processen och dia
verk som professionella Dolk, konstintres kostnader.
ringsplats, i Handen
logen med hyresgäs
Ester Barinaga,
konstnärer utformar
utanför Stockholm
– Då är det bättre
terna är viktigast, inte
serad förtroende
konstforskare.
ändå få en praktisk
tryckte hyresgästerna
att arbeta förebyggan
konstnärens frihet att
vald i Småland.
betydelse. Marie Linder
grönt för ”ja” och rött
de och stötta lokala
utforma ett konstverk
tar en staty som exempel, som
för ”nej” och i Söderhamn hade
konstnärer och andra som kan
som han eller hon vill.
hyresgästerna roligt när de må
dekorera och försköna bostads
lade bockar.
områden i dialog med de boende.
– Det är viktigt att vår boen
Även regeringen anser att det
LÄS MER OM KONST I VÅRA FÖRORTER
demiljö är vacker och tilltalande
är viktigt med en bra utemiljö
och samspelar med dem som
och konstnärlig utsmyckning
Organisationen Förorten i centrum grundades 2010 av forskabor där, säger Marie Linder,
av bostadsområden. För 2016
ren Ester Barinaga. Organisationen vill använda konst för att
Hyresgästföreningens förbunds
avsattes 200 miljoner till särskilt
förändra bostadsområden. www.forortenicentrum.org
ordförande.
utsatta områden. n
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SÅ KAN KONST
FÖRÄNDRA ETT
BOSTADSOMRÅDE

1

Konst kan bli en mötesplats för hyresgäster (se
reportage om konsthallen i
Jönköping).

2

Naturligtvis ska hyresgästerna vara delaktiga. I
Söderhamn hade de kul när
de målade Hälsingebockar
(se särskild artikel).

3

Konst kan engagera och
låta hyresgästerna få
göra sina röster hörda (läs
artikel om Handen).

4

Konst kan ge hyresgästerna direkt inflytande
över hur en tvättstuga ska
utformas (kolla reportage
från Örebro).

5

Konst kan förändra ett
bostadsområde och göra
det roligare att komma hem
på kvällen (läs hur de gjorde
i Karlstad).

Se så glada gossarna
Simon Schmidt och
Daniel Carlsson
blir av konst!
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JÖNKÖPING: Här är konst-

hallen granne med Willys

Fokus hade länge legat på utform
BOSTADSOMRÅDET ÖSTERÄNGEN är ovanligt
ning och flotta glaslådor, fortsätter
i Sverige – här finns nämligen inte ett
hon, men nu flyttades uppmärksamhe
enda konstverk i hela området. Men
ten till innehållet. Loppisgrejerna
sedan drygt ett år ligger i alla fall
slängdes ut, lokalen totalrenovera
en konsthall i köpcentrumet med
des och den 1 oktober 2015 slogs
Willys som närmaste granne.
portarna upp.
– Det är jättebra med en
Verksamheten har utformats i en
konsthall, min son Johan har deltagit i
ständig dialog med de boende på
barnverksamheten, säger Jessica Ham
Österängen. Konsthallen vill vara
marin, hyresgäst och ledamot av den
en mötesplats för såväl
lokala hyresgästföreningen
hyresgästerna där som för
på Österängen.
invånare i hela kommunen
Såväl Jessica som hennes
med en bred verksamhet för
mamma Irene tror att konst
många grupper. Konsten är
hallen bidrar till att folk som
samtida och såväl svensk
bor på Österängen känner sig
som internationell.
mer stolta över sitt område.
Hallen drivs med stöd av
Stolt är också verksamhets
chefen Johanna Linder. Hon ”Laborations” av Vätterhem, privata sponsorer,
Region Jönköping, Jönkö
bor delvis i Gränna, delvis
Åsa Cederqvist.
pings kommun och en ideell
på Österängen. En dag när
förening med över 230 medlemmar.
hon handlat på Willys fick hon syn
Nu hoppas Johanna Linder att
på en lokal i köpcentrumet som var
också Österängen får konstnärliga
full med loppisprylar men som snart
utsmyckningar ute
skulle läggas ner. Idealisk
bland husen och –
för en konsthall, tänkte
KONTAKT:
naturligtvis – en väl
hon, och stegade raskt in
Jessica Hammarin
besökt konsthall.
på fastighetsägaren Vät
jessica.hammarin@
– Ja, du kan räkna
terhems kontor.
gmail.com
med oss! säger Irene och
– De gick genast i gång
Jessica Hammarin och
på idén, berättar Johanna,
tittar på sonen och barnbarnet Johan
verksam som journalist i Jönköping
som är i full gång med att rita i konst
och som länge följt debatten om att
hallens verkstad. n
inrätta en konsthall i kommunal regi.

FOTO: PER-ERIK JÄDERBERG

Katarina Strandberg,
Amanda (även omslags
bilden) och Kristina Blixt
vid den Hälsingebock
som de själva varit
med och målat.
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Först handlar man mat på Willys, där
efter njuter man av konst en rulltrappa
ner! Johan, Irene och Jessica Hammarin,
hyresgäster på Österängen, besöker
gärna konsthallen där chefen Johanna
Linder (längst till höger) tar emot.

SÖDERHAMN: ”Så kul vi hade
Här har konstprojekten spelat en
VISST HAR MÅLNINGEN av bockarna
viktig roll, menar Katarina Strand
ökat sammanhållningen, nu kän
berg, en annan aktiv hyresgäst.
ner de flesta varandra, säger Lena
– Ja, för nu pratar vi mer med
Sandström. ”Dessutom hade vi
varandra än tidigare,
hyresgäster så himla
och fler umgås.
roligt när vi jobbade
KONTAKT:
Startskottet var,
tillsammans!”
Lena Sandström
fortsätter
Katarina,
Lena är kassör i
072 – 218 67 72
när
de
boende
ville
den lokala hyresgäst
katarina.strandberg@
göra
något
åt
det
föreningen Skytten.
soderhamn.com
fula soprummet. Då
Det är också namnet
kläcktes idén att alla
på bostadsområdet
som ville skulle göra en målning på
i Söderhamn där Lena och 250
masonit med måtten 30 x 30 cen
andra hyresgäster bor. I det fina
timeter. Målningarna skulle sedan
området med bara tvåplanshus
sammanfogas till en enda.
trivdes de flesta men det hade
Men skulle någon nappa på
också blivit en del problem. Sam
idén …?
manhållningen behövde bli bättre.
HYRESGÄSTEN

för ja, tryck rött för nej!”

med dessa människor och fokus
statyer och
låg på bo- och miljöfrågor.
oljemålningar och inget fel med
Med jämna mellanrum ställ
det. Men konst kan också vara
des frågor på den stora duken
att besvara olika frågor från sin
till hyresgästerna: ”känner du
balkong genom att blinka med
dig representerad av politi
lampor: grönt för ja, rött för
kerna?” var en fråga, ”finns
nej. Detta fick hyresgäster i
det ett liv efter döden?”
Handen vara med om.
var en annan. Välj grönt för
– Det var riktigt roligt,
ja, och rött för nej, var sedan
säger Tony Eknert.
uppmaningen på duken.
Han är hyresgäst och ordfö
– Vi hyresgäster stod på våra
rande för lokala hyresgästfören
balkonger och blinkade med
ingen Poseidon. Den represen
lampor som vi fått i förväg, säger
terar 74 lägenheter vid ett torg
Tony Eknert.
i Handens centrum söder om
Dessutom framfördes med
Stockholm. Men låt oss börja
jämna mellanrum teater- och
från början. En grupp konst
dansföreställningar på hyres
närer från ett antal europeiska
gästernas
länder drog i
balkonger.
maj i gång ett
KONTAKT:
Syftet med
stort konstpro
Tony Eknert
konstutställ
jekt – Corners
tonykin1@comhem.se
ningen – som
– i Handen. En
Nuri Gökhan Urunc
konstnärerna
del av projektet
nuri.urunc@
kallade det hela
var att bjuda
hyresgastforeningen.se
– var att stärka
in hyresgäster
gemenskapen
som vid några
mellan de boende som också
tillfällen skulle vara delaktiga i
skulle få göra sina röster hörda.
en konstutställning på Posei
Verksamhetsutvecklaren Nuri
dons torg. Samarbetspartner var
Gökhan Urunc var stöd för de
Hyresgästföreningen i Haninge.
förtroendevalda. Han är också
Ute på torget projicerade
positiv till att konst kan använ
konstnärerna på en stor duk
das för att stärka gemenskapen.
bilder och videor från olika
– Detta är ett bra exempel.
europeiska länder, som visade
De boende verkar också ha
hur andra hyresgäster bor. De
gillat det. n
spelade också upp intervjuer

VISST KAN KONST vara

FOTO: NURI GÖKHAN URUNC

FOTO: KERSTIN KLINTBERGER

HANDEN: ”Tryck grönt

när vi målade bockar!”
– Inte mindre än sextio kom!
jublar Lena och Katarina som
förstås bidrog.
Alla åldrar var representerade.
Resultatet blev så bra att inte ska
vår fina målning hänga vid ett
soprum … Den placerades i stället
i områdets samlingslokal.
Men snart ska soprummet byg
gas om och då planerar den lokala
hyresgästföreningen att bjuda in
till ytterligare ett tavelprojekt.
Föreningen har ytterligare en
aktivitet kopplad till konst och
hoppas kunna presentera resultatet
längre fram.
En annan aktivitet, Hälsinge
bockarna, har också haft betydelse.

Ett samverkansprojekt i Söder
hamn med bland andra Hyres
gästföreningen och bostadsföretag
gick ut på att tre Hälsingebockar
skulle målas av de boende och
sedan pryda bostadsområden.
Stommen i plåt var färdig på
förhand och hyresgästerna fick
sedan i uppgift att efter bästa
förmåga måla djuren.
– Vilket liv och så många glada
skratt, intygar Lena och Katarina.
Två av de tre bockarna står nu i
bostadsområdet Skytten.
Och ingen har gjort någon
åverkan på dem.
– Nej, vi har ju målat dem
själva! n

Från eventet i Handen i maj i år. Infälld: Tony Eknert.

FÅR VI SMYCKA BALKONGEN TILL JUL?
Det korta svaret: pynta på bara! Det kan du göra så länge du
inte stör grannarna. Men det ska mycket till innan det ska anses
som störande, säger förbundsjuristen Susanna Skogsberg. Gör
heller inga ingrepp i väggar och liknande.
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ÖREBRO: En konst att skapa drömtvättstugan
tvättstugan ut?
Många i Bostads-Sverige har slitit
med frågan och har väl inte alltid
lyckats. I Örebro tog fastighets
ägaren konstnärer till hjälp. Och
hur blev det?
– Jättefint, säger Sadija
Raifi, hyresgäst på Vivalla där
”drömtvättstugan” ligger.
Örebrobostäder, ÖBO,
har länge använt konst för att
förändra boendet. Nu var turen
kommen till den slitna tvättstugan
på Krönikegatan. Ett grundligt
jobb sattes i gång som konstnä
rerna Kicki Hendahl och Ann
Sidén ledde.
– Vi använde en konstnär

HUR SER DEN IDEALISKA

lig process som metod för att
förändra tvättstugan, säger Kicki
Hendahl som är nöjd med resul
tatet.
En del av processen är att fråga:
hur upplever du tvättstugan, i stäl
let för att fråga: hur vill du att den
ska se ut? Utifrån upplevelsen
tar konstnärerna fram begrip
liga skisser som de boende
sedan får diskutera.
I Vivalla köpcentrum hade
trygghetsvärden Bashe Jama en
tvättskola. 306 personer fick visa
hur de gjorde när de tvättade och
fick information om hur de borde
göra. Nästan alla använde tre till
fyra gånger så mycket tvättmedel

Konstnären Kicki Hen
dahl (ovan) har skapat
tvättstugan som Sadija
Raifi gärna använder.
FOTO: JOHAN KLINTBERGER

KARLSTAD: Så

förändrar konst
ett bostadsområde
summerar Leif Persson, chef för Rikstea
i Karlstad består
tern i Värmland.
av bara en enda gata, dessutom bilfri, mel
I den mindre grupp boende som enga
lan två husrader.
gerade sig i projektet fanns hyresgästen
– Det ger fina förutsättningar för möten
Bengt Nordlund.
mellan människor, säger hyresgästen Bengt
– Tack vare det har vi hyresgäster lärt
Nordlund. Men trots detta hade Hemvä
känna varandra bättre.
gen fått lite dåligt rykte. Kunde konst och
Även Carola Andersen, plusbovärd hos
kultur förändra det? Ett stort projekt skulle
fastighetsägaren Karlstads Bostads AB, ser
ge svaret.
bra resultat.
Riksteatern i Värmland fick uppdraget
– Bilden av Hemvägen är mer positiv i
att genomföra projektet. Det fick namnet
dag än tidigare, säger hon.
”Berättelser på Hemvägen – från bostads
Konstnärlig utsmyckning är ett resultat
område till kulturarena!?” och ägde rum
av arbetet i området. Den tidigare trista
2012–2015.
entrén till området, en par
En rad kulturaktivite
keringsplats, fick en färgglad
ter genomfördes där hela
KONTAKT:
port, kallad ”Vägen hem”.
området skulle vara en arena.
Leif Persson
En skulpturpark anlades i
De boendes egna berättelser
leif@
anslutning
till parkeringen.
samlades också in.
riksteaternvarmland.se
De boende fick rösta fram
Oklara syften och mål har
tre konstverk som placera
dock gjort projektet svårt
des på särskilt anlagda gräskullar i parken.
att utvärdera. Maria Rydberg vid Karlstads
Efter några månaders hyrperiod köpte
Bostads AB skriver också i utvärderingen
Karlstads Bostads AB två av verken.
att ”projektet haft en ganska vinglig väg att
Och därför kan Bengt Nordlund och
vandra”.
– Men genom erfarenheterna från Hem andra boende varje dag njuta av skulpturer
och en färgglad entré.
vägen har vi hittat bättre metoder som vi
– Det blev fint, tycker han. n
kan använda i andra, liknande uppdrag,

BOSTADSOMRÅDET HEMVÄGEN

Hyresgästen Bengt
Nordlund, sittande,
gläder sig åt en
skulptur på Hem
vägen i Karlstad.
Det gör också
Leif Persson och
Torbjörn Eriksson
från Riksteatern
och plusbovärdarna
Carola Andersen och
Therese Bemborg.
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FOTO: KERSTIN KLINTBERGER

– Det enda jag önskar är att det
som behövdes. En hel del kritik
skulle vara möjligt att öppna ett
riktades mot de befintliga tvätt
fönster, säger Sadija.
stugorna.
Konst har inte bara förändrat
Nu satte konstnärer, arkitekter,
tvättstugor utan en hel del annat
tekniker, boende och Hyresgäst
inom ÖBO.
föreningen i gång
– Bara positivt,
ett arbete som
KONTAKT:
säger
Urban Jans
ledde fram till en
Urban Jansson
son,
ordförande
för
ombyggnad av
070-543 97 14
den
lokala
hyres
tvättstugan. Den är
Kicki Hendahl
gästföreningen på
nu ljus, överskådlig
kicki.hendahl@obo.se
Vivalla.
och känns trygg.
Olika typer av
Var och en tvättar i
utsmyckningar i ett bostadsom
ett separat rum men man ser hela
råde, säger han, gör att stereotypa
tiden om det finns någon i de an
mönster med fasader, gångar och
dra rummen, i den gemensamma
lekplatser bryts. Detta höjer boen
hallen eller utanför byggnaden
dekvaliteten. n
som ligger på markplanet.

Det här konstverket rör ingen på Öxnehaga, säger Lawsan Gharib och
Hevin Rashid.

HUSKVARNA Ingen rör

den fina målningen
en del i stadsdelen
Öxnehaga i Huskvarna. Men målningen på
en vägg i centrum rör ingen.
– Nej, för den är så fin, säger Lawsan Gha
rib, 17 år. Han bor och är född och uppväxt i
Öxnehaga.
Det är också en tidigare hyresgäst i
området, konstnären Patrik Kiebach, som
2014 målade den glada målningen, som är en
stiliserad karta över bostadsområdet.
Lawsans kompis Hevin Rashid, också han
född och uppväxt i området, gillar målningen
och Öxnehaga.
– Ja, för här tar vi hand om varandra.
Mia Rosell är ordförande för den lokala hy
resgästföreningen på Öxnehaga. Hon berättar
att många ungdomar rör sig i centrum på
kvällarna och en hel del hyresgäster hade nog
väntat sig åverkan på målningen, men inte.
I Öxnehaga finns det 1 500 lägenheter. Här
bor drygt 5 000 människor.
– En bra område, betydligt bättre än sitt
rykte, säger Mia. n

ÄRLIGT TALAT, DET KLOTTRAS

Lawsan Gharib.

Hevin Rashid.

I den lokala hyresgästföreningen
Koriandern i Tyresö smyckar hyresgästerna sedan 1980-talet julgranarna
i området. För att stimulera detta infördes en tävling för tio år sedan. ”Så
nu pyntas det på alla gårdar!” säger
Sissi Fritiof, ledamot av styrelsen för
Koriandern. Det finns ingen gräns för
fantasin när hyresgästerna sätter i
gång. Första advent utses den vinnande granen genom en omröstning
där alla boende som vill deltar. Priset
är en vandringspokal.

FOTO: SISSI FRITIOF

HÄR TÄVLAR GÅRDARNA
OM FINASTE JULPYNT

Julgran på gård C.
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SKOLAN Julen närmar sig och förhoppningsvis kommer
en tid då du kan vara ledig och njuta med nära och
kära. Det är också tiden för givmildhet och pyssel
och knåp. En tid att umgås med varandra. Så här
kan ni i styrelsen lysa upp för era grannar och
för andra och samtidigt arbeta i Framtidsprogrammets anda genom att söka upp,
öppna upp och backa upp.
TEXT: KRISTINA SJÖBERG

1. Luciatåg
FLER
HEM!

Tänk om styrelsen går ett luciatåg upp och ner i
trappuppgångarna och på området? Varför inte
passa på att bjuda in alla barn i grannskapet att
följa med. Med ljus i hår och i händer lyser ni
upp. Kanske ni också intresserar fler att engagera
sig. Går luciatåget i området vinner ni också
trygghet för alla som rör sig i bostadsområdet.
En härlig grannsamverkan i julig anda som verk
ligen bjuder in de boende i gemenskapen. Den
som inte vill vara med i tåget kan fota och filma
och lägga upp på Instagram Stories.

3. Julkort
2. Pyssel och knåp
Att ge varandra julklappar har lång tradition. Men det kan bli dyrt för
tomten att fylla säcken. Det går att göra egna julgåvor. Någon i huset
kanske är duktig på att sticka och kan lära ut till andra. Någon annan
kanske är duktig på att tälja figurer. Områdets barn brukar vara duktiga
på att göra grytunderlägg och dekorationer av pärlor. Bjud in gran
narna till en pysselkväll. Ta kontakt med någon anställd inom lo
kalt utvecklingsarbete på närmsta kontor och hör om ni kan få
hjälp. Fota gärna och lägg ut på Facebook, tagga med #flerhem.

Att skicka julkort kanske inte är lika vanligt som
det var förr. Men varför inte skicka till era lokala
politiker och önska dem god jul och samtidigt passa
på att berätta vad ni vill se för lösningar för ert
områdes bostadssituation. Eller kanske brodera
en bonad till statsministern? Broderimall hittar
du på hyresgästföreningen.se. Bonaden vill
fler se så dela gärna foton på sociala medier
och tagga med #flerhem.
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Broderi: www.hyresgastforeningen.se/paverka/langrebrodera/
l Sånger: www.julsånger.se/
l Pepparkakshus: http://
pepparkakshus.se/
l Sticka: www.sticka.org/
l Tälja: www.slojdeniskogen.
se/gor-sjalv/talja/
l

*

OBS!
Att ställa ut
gröt till tomten
är en fin gest, men
rekommenderas
inte i tätbebyggt
område då det är
mest råttor gröten
lockar till sig.

4. Julsånger
Att gå runt till grannar och sjunga julsånger är
kanske mest något vi har sett i amerikanska filmer.
För er som inte vill dra på er vita särkar men
ändå visa upp er i bostadsområdet kan detta
vara ett alternativ. Med ljuv skönsång sprider
ni glädje och gemenskap. Och precis som med
luciatåget vinner ni också trygghet då ni rör
er i området. Dessutom är julsångerna inte
lika hårt kopplade till just 13 december som
luciatåget. Även julsjungandet passar att
filma och lägga upp på Instagram Stories.

5. Pepparkakshus

Julsånger

Att bygga pepparkakshus hör julen till. Samla
grannarna och låt fantasin flöda. Hur skulle ett
pepparkakshus se ut som rymmer alla? Kanske kan
ni utse årets roligaste eller mest uppfinningsrika
pepparkakshus? Fota dig och ditt pepparkakshus
och lägg upp på sociala medier. Tagga med hash
taggen #flerhem. För det är det vi önskar oss.
Att alla ska ha rätt till ett gott hem. Och då
behövs det byggas många fler bostäder. n
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ILLUSTRATIONER: MARTIN HEAP

ANVÄNDBARA
LÄNKAR

Det är skrämmande att
se när någon blir slagen.
Pirkko Vedenpää (bilden)
ryser vid minnet. Hon
tvingades bevittna när
en grannkvinna blev
misshandlad.
FOTO: JOHAN KLINTBERGER
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”Jag tvekar inte
att gripa in vid
våld hos granne”
20 personer av sin nuvarande eller
tidigare partner. Våldet sker i hemmen,
bakom stängda dörrar. Därför krävs
något annat än de traditionella verktygen för att komma åt våld i nära relationer. Huskurage är ett sådant verktyg.
”Om fler agerar kan det rädda liv”, säger
Peter Svensson, en av initiativtagarna
till föreningen Huskurage.
TEXT: JOHAN KLINTBERGER

P

allvarligt fysiskt skadad
utan kunde plåstras om
på plats.
– Därefter har jag
aldrig sett henne, berät
tar Pirkko som senare
fick vittna i tingsrätten
där mannen dömdes till
fängelse för misshandel.
Det visade sig att
mannen och kvinnan
hade en tillfällig relation.
Mannen bor kvar och

Susanne Sjöblom
hörde skrik från
en grannlägenhet
– och grep in.
FOTO: MY SJÖBLOM

Genom Huskurage vill Nina Rung och Peter Svensson att
hyresgäster ska agera vid oro för att en granne far illa.

då och då stöter Pirkko
ihop med honom.
– Men det är inget
groll mellan oss.
Om du skulle höra
oväsen från en granne
och misstänkte att nå
gon blev slagen – kan du
tänka dig att själv ringa
på dörren?
– Det skulle jag nog
våga, men kanske gärna i
sällskap med en granne.

KNACKA – HJÄLP – RING POLISEN!

Om du misstänker att en granne blir utsatt för våld kan du göra
mycket, men det handlar inte om att gå in i fysiskt handgemäng.
Här är tre enkla steg:
l Knacka på dörren, fråga hur det står till.
l Vid behov ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden.
l Ring polisen (vid akuta situationer kontakta alltid polisen först).

Hon tror att mannen – det är
i regel män som slår kvinnor –
skulle komma av sig då. Och det
är bra för dem som misshandlar
att veta att grannarna hör vad som
försiggår.
Fast i akuta lägen skulle Pirkko
först ringa polisen.
FÖRUTOM ATT VARA HYRESGÄST är hon
också ordförande för den lokala
hyresgästföreningen Sikgatan
i Fisksätra. Fastighetsägare är
Stenafastigheter. Fisksätra ingår
i föreningen Nacka-Värmdö där
Susanne Sjöblom är ordförande.
Hon har varit med om något
liknande.
En eftermiddag för fyra–fem år
sedan hörde hon skrik och bråk
i lägenheten ovanför. Susanne
som bor längst ner kunde se att
mannen gick ut för att strax därpå
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▲

å balkongen i huset
mitt emot står en
kvinna och skriker på
hjälp. Flera hyres
gäster skyndar fram
och pratar med henne. Hon har
blivit utlåst. Efter en stund släpper
mannen in henne och hyresgästen
Pirkko Vedenpää, som bevittnar
det hela från sin lägenhet, ser nu
hur kvinnan får ta emot slag mot
ansiktet och kroppen.
– Det var förfärligt att bevittna
och jag tvekade aldrig att ringa till
polisen, säger Pirkko.
Hon stannar kvar i telefonen till
dess att polisen är på plats.
Detta hände för några år sedan
på Sikgatan i Fisksätra, som lig
ger i Nacka kommun öster om
Stockholm.
Polisen avbröt misshandeln och
grep mannen, kvinnan blev inte

FOTO: MAGNUS RAGNVID

FOTO: JOHAN KLINTBERGER

SÅ GJORDE VI I Sverige dödas varje år

Sett utifrån kan det se gemytligt ut därinne, men verkligheten är alltför ofta en annan. 

FOTO: JOHAN KLINTBERGER

Kan vi få fler att agera kan vi rädda liv
▲

komma tillbaka och banka på
dörren. Hon ringde polisen som
hämtade mannen och kort därefter
kom socialtjänsten och tog med sig
kvinnan och hennes lilla barn.
– Hade jag inte ringt polisen
var det stor risk att misshandeln
hade fortsatt. Mannen var väldigt
aggressiv.
Mannen dömdes senare till
fängelse för misshandel. Kvinnan
kom aldrig tillbaka.
Men Susanne kan inte tänka
sig att själv ringa på och fråga vad
som pågår.
– Nej, det vågar jag inte.
STENAFASTIGHETER I FISKSÄTRA har
antagit Huskurages riktlinjer i

arbetet med att komma åt våld i
hemmet. Nina Rung och Peter
Svensson, sambor, startade fören
ingen.
Peter Svensson tror att de flesta

boende känner till vad som gäller
vid brand: ”Rädda, larma, släck!”.
När gäller våld bakom grannens
stängda dörr vill han att vi lär oss
detta: ”Knacka, hjälp, ring polisen!”

VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?

Gå in på www.huskurage.se …
… eller läs på deras sida på Facebook, Huskurage.
l På Brottsförebyggande rådets sida finns mycket information
om våld i nära relationer: www.bra.se/bra/brott-och-statistik/
vald-i-nara-relationer. Eller gå in på bra.se och sök på ”våld i nära
relationer”.
l Inom Uppsala universitet finns ett nationellt centrum för kvinnofrid, www.nck.uu.se.
l På www.nck.uu.se finns också en webbkurs om mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer.
l
l

Peter har de senaste 17 åren
arbetat med att förebygga våld
inom omsorgen och Nina arbetar
som brottsutredare på polisens
barnahus i Stockholm. I sitt jobb
har Nina erfarit att grannar hört
och sett men inte ingripit. Ibland
har denna passivitet lett till dödlig
utgång, ibland inte.
– Kan vi få fler att agera kan vi
rädda liv, säger Peter.
HAN OCH HANS SAMBO Nina har
drivit föreningen de senaste två
åren på sin fritid vid sidan av
sina heltidsjobb och redan har
tio kommuner, 17 bostadsbolag
och 50 bostadsrättsföreningar
anslutit sig. n
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  SYNA TIDENS TECKEN

IUT-kongress i Glasgow
med fokus på privat hyresrätt
14–16 oktober höll den internationella hyresgästunionen, IUT, sin 20:e kongress
i Glasgow i Skottland med 140 deltagare från ett
40-tal länder. Fokus för kongressen var den privata
hyressektorn som i många länder är i stort sett
oreglerad med marknadshyror vilket gör det svårt för
många att hitta en hyresbostad till rimliga kostnader.

HYRESKONTROLL

TEXT: PETER FORSMAN

– Det gör att många hyresgäster
TEMAT FÖR KONGRESSEN var att det
är rädda att klaga eftersom man
behövs hyreskontroll i den privata
då riskerar att bli uppsagd, berät
hyressektorn och att rättigheterna
tar Liz Ely.
måste stärkas för hyresgästerna
Nyckelfrågan för Living rent
gentemot hyresvärdarna. De eko
är att få till en hyreskontroll och
nomiska orättvisorna togs också
att öka tryggheten för
upp där ägt boende
hyresgästerna lagstift
ofta gynnas framför
ningsvägen. Enligt en
hyresrätten.
opinionsundersökning
Även Skottland
stöder 83 procent av
har problem med den
Skottlands befolkning
privata hyressektorn.
kravet om hyreskontroll
Det vittnade Liz Ely
i den privata sektorn.
om. Hon är en av
Living rent har under
ledarna och grundarna
Liz Ely, som deltog på IUT-kongressen i Glasgow, är en av grundarna av
av Living rent som är
Sven Bergenstråhle två år jobbat mycket
Living rent som är en nystartad hyresgästförening för hyresgäster i den
en nystartad hyresgäst från Sverige omval med opinionsbildning
privata sektorn i Skottland. www.livingrent.org
på olika sätt, både med
förening för Skottlands des som president
sociala medier och
hyresgäster som bor
frågor om hyresgästernas rättig
för IUT på kon
Sven Bergenstråhle från Sverige
dörrknackning. Man
i den privata hyres
heter och sprida erfarenheter och
gressen i Glasgow.
som president för IUT.
har även uppvaktat
sektorn. Living rent är
kunskaper. På det sättet kan IUT
Skottlands regering och parlament
dessutom IUTs nyaste medlem.
ge stöd och visa medlemmarna
Varför behövs IUT och vad kan
och fått visst gehör vilket lett till
I Skottland finns också TPAS
att de inte är ensamma och unika
IUT göra?
en översyn av lagstiftningen.
Scotland för hyresgäster som bor i
med sina problem.
– Även om vi inte har så stora
den sociala sektorn. Av bostäderna
– Tyngpunkten bland IUTmöjligheter att påverka beslut
i Skottland utgör 23 procent
medlemmarna finns i Europa
i olika länder så kan IUT lyfta
PÅ IUT-KONGRESSEN omvaldes också
social housing, 15 procent är
och där försöker vi vara med
privat hyresrätt, medan resten är
och påverka EU, som egentägt boende.
ligen inte ska lägga sig i de
IUT PIGG 90-ÅRING
Living rent startade 2014 med
enskilda ländernas bostadspo
I år är det 90 år sedan IUT bildades i Zürich 1926 av ett tiotal europeen kampanj för hyresgästernas
litik, men som ändå i praktiken
iska hyresgästorganisationer, däribland den svenska. Under 1930-talet
rättigheter eftersom den privata
gör det. Därför har vi också ett
kom nazismen och därefter andra världskriget och verksamheten
sektorn i stort sett är helt oregle
Brysselkontor som enbart jobbar
tvingades ligga nere. Men på 1950-talet gjordes ett omtag och sedan
rad med i princip fri hyressättning
gentemot EU.
1956 är IUTs huvudkontor placerat i Stockholm och finansieras sedan
och med osäkra hyresvillkor där
– Det är även viktigt att visa
dess också av den svenska hyresgästföreningen. Generalsekreterare är
en hyresgäst kan sägas upp med
på
att hyresrätten behövs i ett
i dag Magnus Hammar och president Sven Bergenstråhle. IUT har 68
en månads varsel efter de första
modernt och väl fungerande sam
medlemsorganisationer runt om i världen med tyngdpunkt i Europa.
sex månaderna.
hälle, säger Sven Bergenstråhle. n
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EXPERTERNA

Får man inte ens sätta upp tavlor?
Jag fick frågan av en av mina grannar om vad
man får sätta upp på väggarna. Hyresvärden hade sagt att man inte får göra hål och
hänvisat till att det står i kontraktet. Men får
man inte ens sätta upp tavlor? Hyllor? Och
hur gör man med skåp som ska sättas fast av
säkerhetsskäl så att de inte vippar? Bokhyllor har ofta en rem som man ska borra fast i
väggen bakom.
Özgur
SVAR: Hej Özgur! Visst får man som hyresgäst

sätta upp tavlor och liknande på väggarna. När

man hyr en bostad så är ju själva syftet att den
ska användas som just det - det vill säga en
bostad - med allt vad det innebär. En hyresvärd
måste därför räkna med att bostaden kommer
att utsättas för ett visst slitage som beror på ett
normalt användande av lägenheten, till exempel
att hyresgästen sätter upp tavlor eller monterar
hyllor på väggarna.
Att det eventuellt finns andra bestämmelser i hyreskontraktet ändrar inte detta
förhållande.
JOHAN CANDLER

Jurist, Nationella rådgivningen

En hyresvärd måste därför räkna med att bostaden kommer
att utsättas för ett visst slitage som beror på ett normalt
användande av lägenheten, till exempel att hyresgästen
sätter upp tavlor eller monterar hyllor på väggarna.
FRÅGA HYRESGÄSTENS EXPERTER kring din roll som förtroendevald om bostadspolitik, hyror och boendemiljö. Våra experter

är Silla Odhnoff, organisationsfrågor, Jennie Wiederholm, energi- och miljöfrågor, och Pär Svanberg, bostadspolitik och hyresförhandlingar. Skriv till hyresgasten@hyresgastforeningen.se eller Hyresgästen, box 7514, 103 92 Stockholm. Ange att det gäller experterna.

SILLA
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SKRIV TILL: HYRESGASTEN@HYRESGASTFORENINGEN.SE

Mitt kylskåp är gammalt, men
värden vill inte byta ut det för
det fungerar fortfarande. Det är
svårt att få en jämn temperatur.
Jag har satt in en termometer
som ibland visar 8 grader Celsius och nästa gång 4 grader
Celsius. Vilken temperatur ska
det vara och hur mycket får det
svänga?
Yvonne
SVAR: Hej

Rotbidraget 2014 uppgick till 16,5 miljarder kronor, att jämföra med
renoveringsstödet på 1 miljard kronor/år.
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Yvonne!
Temperaturen
i ett kylskåp
får vara max 8
grader Celsius.
Livsmedelsverket
rekommenderar
4–5 grader Cel
sius eftersom
man då kan
få livsmedel att
hålla längre. Man
mäter temperaturen
mitt i kylskåpet. Att
temperaturen varierar kan
bero på flera saker. Temperaturen

i ett kylskåp kan skilja sig åt på
olika platser i kylskåpet. Hur stor
variationen är och vilken del av
kylskåpet som är kallast beror på
kylskåpets uppbyggnad. Ett enkelt
sätt att ta reda på hur temperatu
ren varierar i det egna kylskåpet
är att mäta temperaturen på olika
platser. Temperaturen påverkas
också snabbt om man öppnar
dörren och när man ställer in varor
som har en
annan tem
peratur.
För att få
kylskåpet att
fungera så bra
som möjligt kan
man tänka på att
inte ha det öppet mer
än nödvändigt och
att hålla det rent. Om
du kommer åt att dra
fram ditt kylskåp är det
bra att ibland dammsuga
baksidan.

FOTO: EMELIE ASPLUND

Vilken temperatur
ska kylskåpet ha?

JENNIE WIEDERHOLM

Utredare, energi- och miljöfrågor,
riksförbundet

Stöd till renovering
och energieffektivisering
REGERINGEN HAR BESLUTAT om ett
tvådelat stöd som kan sökas för
renoveringar och energieffek
tiviseringar i socioekonomiskt
utsatta bostadsområden. Socio
ekonomiskt utsatta områden defi
nieras som områden där minst
50 procent av hushållen har låg
köpkraft. På Boverkets hemsida
finns en sökfunktion för att se om
ett hus ligger i ett socioekono
miskt utsatt område.
Fastighetsägare, den som äger
byggnaden, kan söka stödet om
byggnaden till största del upplåts
med hyresrätter. Det ska också
vara en byggnad som inte har
så bra energiprestanda, den ska
vara sämre än 130 kWh/m2/år.
Från den 1 oktober i år finns 800
miljoner kronor i potten.
Renoveringsdelen handlar
om renovering i största all
mänhet. Stödet ska användas
till att rabattera hyran under
sju år efter det att den nya
hyran fastställts enligt bruks
värdessystemet. Energieffek

tiviseringsstödet är däremot riktat
direkt till fastighetsägaren för att
finansiera renoveringen. Stödet
är beroende på hur mycket man
lyckas energieffektivisera.
– Hyresvärdarna har inte några
andra pengar än hyrespengar att
göra sådan här åtgärder. Med det
här hoppas vi att de kan göra lite
mer, säger Jennie Wiederholm,
utredare, energi- och miljöfrågor,
riksförbundet.
har regeringen i
budgetpropositionen föreslagit att
1 miljard kronor per år fram till
år 2020 ska avsättas till detta.
– Det är jättebra att man inför
det här stödet men i praktiken
blir det väldigt liten renoverings
peng per lägenhet. Även om man
jämför med vad som betalas ut i
stöd i form av rot-bidrag till det
ägda boendet är det lite pengar.
Det är dags att det blir lika
villkor för alla boende, oavsett om
man hyr eller äger sitt hem, säger
Jennie Wiederholm. n
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Djur på sjunde våningen

F

lugans hjärna är liten, men jag
misstänker att det finns en hem
lig intelligens där. Vad är annars
förklaringen till att de gömmer
sig när jag tar fram flugsmällan? Och
varför brukade alltid två flugor, och
alltid två, varje vår cirkla maniskt kring
knoppen på vår släckta taklampa i var
dagsrummet? En googling avslöjar att
min lägenhet inte är enda platsen det
sker på, och en del talar om fyrkantiga
dansmönster runt taklampan. Det är ett
olöst mysterium.
Helst vill man ju inte ha några djur
hemma utom de man själv valt, men
så är det sällan. Jag är glad att inte ha
träffat på riktig ohyra som råttor eller
kackerlackor. Annars förde vår förra lä
genhet en kamp mot naturen. Vildmar
ken tycktes vilja flytta nära inpå trots
stadsbussarnas pysande direkt utanför.
Kanske för att det var ett rätt gammalt

Varje höst
kröp stora
svärmar
in mellan
fönster
glasen
som vette
mot norr.

hus, med stort behov av renovering, men
jag tror det var för att vi bodde så högt.
Högst upp i ett sjuvåningshus finns
en viss avskildhet. På sommaren pilade
svalorna ovanför balkongen och i jät
tegranens topp mitt emot fönstret satt
gärna en trast eller kråka och pöste över
utsikten. Stora kajflockar pulserade som
fiskstim i himlen och ibland rusade
stimmet mot fönstret för att vända
direkt framför det.
Besvärligt blev det när ett
duvpar byggde bo i balkonglå
dan och ett getingbo bildades
på en blomranka. Jag undrar
fortfarande om jag gjorde rätt
som schasade bort duvorna.
Det var inte bra för min
självbild att agera som
en skurk i en Disney
film. Men någon
sa att de kommer

ANJA CASTENSSON OM LIVET I HYRESRÄTT

att bajsa ned allt, de är flygande råttor
och man får inte hänga fågelmatare på
balkongen heller. Jag ångrar det ändå.
Men flugorna hade jag gärna blivit
av med om jag vetat hur. Varje höst
kröp stora svärmar in mellan fönster
glasen som vette mot norr. Det var
flugornas begravningsplats, en plats att
samlas på innan kylan kom. Anticimex
sa att det är gräsflugor, och hyresvärden
hänvisade till att hela rasket skulle
renoveras i framtiden. Denna
höst var vi inte där, och bygg
jobbarna har tagit över huset.
Kanske blev flugorna väldigt
förvånade, om de nu tänker
något. Flugors personlighet
tycks inte innehålla så
många strukturerade
tankar. Utom just där.
Sju våningar över
marken. n

AROS -GÄVLE

LOKALREDAKTÖR: PETRA OLOFSSON, 018-18 93 02
E-POST: PETRA.OLOFSSON@HYRESGASTFORENINGEN.SE

Internationell och
intensiv Måldialog
bjöd på
två intensiva dagar för regionens deltagare vid Måldialogen.
Evenemanget samkördes i år med
det internationella evenemanget
Freja Forum. Efter internationella
workshoppar och seminarier på
lördagen, var det på söndagen
dags för Måldialogen att hålla det
formella fullmäktigemötet.
Måldialogmötet beslutade att
fastställa regionens verksamhetsinriktning och budget för 2017.
Man beslutade dessutom att höja
medlemsavgiften till 85 kronor
från och med den 1 januari.

NOTERAT
Nyheter kring
budgeteringen

HELGEN 12-13 NOVEMBER

UNDER MÖTET PRESENTERADES de tre
fokusområden för verksamheten
som kvarstår även under 2017:
l Stärka vårt arbete med bostadspolitiken
l Öka hyresgästernas inflytande
vid ombyggnationer
l Öka vår lokala närvaro.
HYRESGÄSTFÖRENINGENS NYA förbundschef Jonas Nygren gästade
också mötet, och höll en föredragning kring Framtidsprogrammet och Agenda 2022.
Sammanlagt fick årets Måldialog
ett gott poäng av deltagarna vid
den avslutande utvärderingen.

Regionens Måldialog. 

FOTO: PETRA OLOFSSON

som också innebär
startskott för föreningarnas verksamhetsplanering. Deltar gör de som
blivit valda till fullmäktigeombud i sina föreningar, regionstyrelsen,
föreningsstyrelserna, regionens revisorer och valberedare.
Årets Måldialog hölls senare på året än normalt, vilket också innebär att föreningarna får förlängd tid till sin verksamhetsplanering. Den
sista dagen för föreningarna att lämna in sin verksamhetsplanering är
framskjuten till den 15 januari 2017.

MÅLDIALOGEN ÄR REGIONENS UTÖKADE HÖSTFULLMÄKTIGE,

Nominera till
regionstyrelsen
VID REGIONENS VÅRFULLMÄKTIGE

Glada deltagare på Måldialogen.

Jonas Nygren pratade framtid.

Höjd medlemsavgift, bakgrund och argument
BAKGRUNDEN TILL MÅLDIALOGENS beslut
om en höjning av medlemsavgiften
är den allmänna kostnadsökningen
i samhället. Den gör att avgiften nu
behöver justeras. Medlemsavgiften
har inte höjts på sex år. Samtidigt
har löner och andra kostnader höjts
i samhället. Förhoppningen är att så
få medlemmar som möjligt lämnar
oss på grund av höjningen. Möter
du ändå en missnöjd medlem, ta
gärna hjälp av dessa argument för
att få den att stanna kvar:
SOM MEDLEM ÄR DU Hyresgästföreningens absolut viktigaste resurs.
Det är du och över en halv miljon
andra medlemmar som tillsam-

FRÅN OCH MED I ÅR behöver
kommunföreningar budgetera både på aktivitet och på
kontonivå.
Den totala kostnaden för
en aktivitet sorteras in på två
kontonivåer:
l förtroendevaldakostnader (arvoden, bilersättning
med mera)
l verksamhetskostnader
(alla övriga kostnader).
Beslutet att införa budgetering per konto är taget av
regionstyrelsen under hösten
2016.
Syftet med den här förändringen är att öka tydligheten i
regionens budgetering.
Har du frågor kring detta
kontakta gärna Georg Hardt,
georg.hardt@hyresgastforeningen.se.

mans bildar Sveriges största
folkrörelse. Det är ni som gör att
vi kan företräda hyresgäster med
kraft och styrka.
SOM MEDLEM I HYRESGÄSTFÖRENINGEN
FÅR DU:

l Många

bra medlemsförmåner
att engagera dig
l Juridisk hjälp
l Du är också med och driver
rätten till en god bostad till en
rimlig kostnad – för ett bra samhälle för alla.
l Möjlighet

LITE AV ALLT VI GÖR:

l Varje

år förhandlar vi om hyran
för cirka 2 miljoner hyresgäster i

hela landet och stoppar många
orimliga hyreskrav.
l Våra hyresjurister för din talan i
olika rättsliga instanser utan att du
betalar något extra. Ett medlemskap är en bra försäkring om du
skulle hamna i konflikt med din
hyresvärd.
l Vi arbetar för ökat boendeinflytande, skapar opinion och driver
projekt för att stärka hyresrätten.
l Vi ser till att fastighetsägare
reparerar och underhåller sina
lägenheter, med rimliga villkor för
dig som bor.
l Vår hyresjuridiska rådgivning svarar varje år på 40 000 frågor och är
verkligen bäst på det de gör!

väljs bland annat kandidater
till uppdrag i regionstyrelsen.
Vill du nominera någon till
ett uppdrag eller skicka in
en motion till regionen?
Sista dag för nomineringar
och motioner till regionens
vårfullmäktige är den 21
februari 2017. Skicka till din
närmaste kommunförening,
eller till info.aros-gavle@
hyresgastforeningen.se. Skriv
”Nominering region” eller
”Motion region” i ämnesraden.

Runt jul syns vi!
Hyresgästföreningen att synas extra
mycket i sociala medier och
på biografer. En kort film med
temat Rätt att bo ska visa vad
Hyresgästföreningen står för
och bjuda in till diskussion.

RUNT JUL KOMMER

HYRESGÄSTEN5
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LOKALREDAKTÖR: ANNA TOKCAN, 010-459 14 45
E-POST: ANNA.TOKCAN@HYRESGASTFORENINGEN.SE

Bevara hyresgästernas skydd
allmännyttiga
STUBO sagt upp förhandlingsavtalet med Hyresgästföreningen. De
vill teckna ett nytt avtal, med den
ändringen att eventuella förhandlingstvister ska lösas i domstol, i
stället för som tidigare i en medling mellan parterna.
– Det här kommer att göra det
lättare för STUBO
att få igenom högre
höjningar när vi ska
förhandla hyran,
konstaterar Anders
Anders
Johansson. En sådan
Johansson.
försämring av hyresgästernas villkor kan vi inte gå med
på och så ska ett allmännyttigt
bolag inte agera!
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I ULRICEHAMN HAR

Ordförande Lennart Derehag talade inför alla de alingsåsare som mött
upp för att protestera mot planerna.
På webben driver vi en kampanj
mot de försämrade villkoren.
– Gå in på www.hyresgastforeningen.se/ulricehamn och
skriv under vår namninsamling,
uppmanar Anders Johansson. Och
då ska du också ”dela” insamlingen
på Facebook – så att dina vänner
och grannar också ser vad vi käm-

par för – och så att de också kan
skriva under såklart.
Med möten med hyresgäster,
massvis av underskrifter och andra
aktiviteter ökar vi trycket på
STUBO, så att de går med på att
behålla den kollektiva förhandlingsmodellen.
– Vi vet att den fungerar bra!

Berätta vad ni gör!
kan du tala om
vad ni gör i ert område, i er
lokala hyresgästförening eller
i din kommun. När du berättar
om vad ni ska göra – gårdsfest, bomöte eller julfika: Våra
värvare ser vad ni har på gång
– och de berättar det för nya
medlemmar. Du och alla andra
kan ”dela” er aktivitet på sociala medier. Ni slipper skriva
inbjudningar.

PÅ VÅR NYA WEBB

SÅ HÄR GÖR DU

in på www.hyresgastforeningen.se.
l Rulla neråt till ”På gång i …”
Fyll i ”Västra Götaland”.
l Klicka på ”Visa alla händelser” och ”Lägg till en
aktivitet”.
l Fyll i så många uppgifter du
kan och klicka på ”Skicka in
aktivitet”.
l Gå

Behåll hela Alingsåshem
ALLMÄNNYTTIGA ALINGSÅSHEM har fått
nya ägardirektiv från politikerna
i kommunen: bolaget ska bygga
ett stort antal nya lägenheter,
samtidigt som de ska förbättra sin
soliditet.
– När de inte får låna pengar
till nybyggen så måste de sälja,
konstaterar Jan Andersson, ordförande i Hyresgästföreningen
MittVäst. Det kan bli så mycket
som 1 200 lägenheter som säljs till
privata fastighetsbolag.

PÅ GÅNG

– Namninsamlingen håller
– Vi kämpar för att de ska göra
på ett tag till, säger Jan
om direktiven. AllmännytAndersson, så jag vill upptan är ett viktigt politiskt
mana alla att skriva under.
verktyg. Kommunen bör
Du hittar den på www.
behålla kontrollen över
hyresgastforeningen.se/
en stor del av de bostäder
alingsas.
som folk har råd att bo i.
Under hösten har vi
Jan
samlat in namnunderskrif– OCH DELA PÅ SOCIALA MEDIER
Andersson. till dina vänner och granter mot utförsäljningen
och flera hundra alingsåsnar! Så lätt kan du göra en
are har skrivit vykort till kommun- extra insats för ett bättre framtida
styrelsen.
boende!

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR så
vänder du dig till Nils-Olof
Larsson, nils-olof.larsson@
hyresgastforeningen.se,
010-459 14 33

Kulturlunch
I BÖRJAN AV

var
Hyresgästföreningen med på
en kulturlunch
i Vänersborg. Vi
representerades Marie
av flertalet för- Linder.
troendevalda
och av Marie Linder. Du kan
läsa mer om de samtalen (och
se en film) på www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/
nyheter/00/07/kultur-integration-bostad/.

NOVEMBER

hösten krävt politikerna på besked
– POLITIKERNA I MARIESTAD har beom hur man räknat. Men de har
stämt att borgensavgiften på lån
slingrat sig.
som Mariehus har tagit ska
– Vi har inte fått fram,
vara 0,6 procent. Hyreseller inte fått se, deras
gästföreningen tycker att
underlag, säger Fredrik
avgiften är alldeles för hög.
Marcusson. Men vi ser ju att
Det leder till högre hyror
den är för hög!
och mindre pengar till
I Mariestad har man
underhåll. Vi kräver att borkampanjat intensivt under
gensavgiften sänks, dundrar Fredrik
Fredrik Marcusson som är
Marcusson. hösten, med politikersamtal, bomöten, dörrknackning
förtroendevald i Mariestad.
– Den är alldeles för hög, och då och namninsamling.
– Och namninsamlingen, den
fungerar den precis som en extra
skatt – som bara drabbar hyresgäs- håller på ett tag till – så skriv på
den, uppmanar Fredrik. Och ”dela”
ter som bor hos allmännyttan.
den också på Facebook!
Hyresgästföreningen har under
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Sänk borgensavgiften i Mariestad

En sen novemberkväll träffar
hyresgäster i Mariestad kommunalrådet Johan Abrahamsson (M)
utanför kommunfullmäktige.
Namninsamlingen hittar du på
www.hyresgastforeningen.se/
mariestad

Årsmöten
LÄS ”PÅ GÅNG” på webben och
kallelsen i Hem & Hyra, sid. 38.
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Kampanj mot Hyresgästföreningen
Under november har Fastighetsägarna Stockholm bedrivit en
kampanj på sociala medier mot
Hyresgästföreningen. I kampanjen ger de oss skulden för att
de privata hyresrätternas andel
sjunker.
Fastighetsägarna Stockholm menar att ”Allt fler privata hyresrätter
försvinner, och så länge inte Hyresgästföreningen tänker om, kommer
det fortsätta”. Vidare anger man att
hyressättningssystemet är med och
skapar bostadsbristen.
Organisationen Fastighetsägarna,
som endast förhandlar för en liten
andel av hyresrätterna och inte
agerar utifrån andra privata fastighetsägares intressen, vill försöka
framstå som att de värnar hyresrätten. Det är bara hyressättningen de
riktar in sig på. De visar att de inte
har förstått bostadspolitikens alla
delar och hur den hänger ihop och
det samhällsansvar som följer med
riksdagens uppdrag.
2006 infördes ett nytt system för
fastställande av nyproduktionshyror där så kallade presumtionshyra
ingick. Presumtionshyrorna bygger på faktiska byggkostnader och
gränsar ofta till vad marknaden tål.
Med Fastighetsägarnas argumentation skulle då hyresrättsbyggandet
ha ökat. För det ägda boendet har
vi en fri marknad. Men det råder
fortfarande bostadsbrist. Bostadsbristen är i själva verket en politisk
fråga; till exempel vilken markpolitik som förs. Att andelen bostadsrätter ökat har att göra med att
den upplåtelseformen prioriterats
politiskt. I bostadsbristens Stockholm efterfrågas de bostäder som
finns och ränteläget är gynnsamt.
På Facebook skriver Fastighetsägarna Stockholm: ”När hyror ska
förhandlas är det inte den allmänna
ekonomiska utvecklingen som är
styrande. Istället är det den hyreshöjning som Hyresgästföreningen
anser acceptabel som styr. Denna

”När hyror ska
förhandlas är det
inte den allmänna
ekonomiska
utvecklingen som
är styrande {...}
Men det behöver
inte Hyresgästföreningen ta hänsyn
till. I längden
leder det till att
allt fler hyresrätter försvinner.”
Fastighetsägarna Stockholm på Facebook.

ligger nästan alltid långt under vad
som är företagsekonomiskt möjligt
att motivera. Men det behöver inte
Hyresgästföreningen ta hänsyn till.
I längden leder det till att allt fler
hyresrätter försvinner.”
Citatet från Fastighetsägarna
Stockholm låter påskina att det är
olönsamt att äga fastigheter samt
att om inte Hyresgästföreningen
går med på ordentliga hyreshöjningar kommer de privata hyresrätterna försvinna. Siffror från SCB
visat att hyrorna har stigit mer än
den övriga prisutvecklingen sedan
början av åttiotalet, vilket i sig borde visa att det är en bransch med
god lönsamhet.
Det paradoxala med Fastighetsägarna Stockholms kampanj är att
de utåt hävdar att deras bransch
går dåligt samtidigt som det är en
annan ton i branschtidningarna:
”Svenska fastighetsvärden steg på
bred front” och ”Rekordhög avkastning” är rubrikerna om siffrorna

från Svenskt Fastighetsindex 2015.
Och när de dessutom recenserar
de senaste tio åren för segmentet
bostäder låter det så här: ”Högst
avkastning per år det senaste decenniet har bostäder haft med 9,1
procent per år.”
När Fastighetstidningen kommenterade Svenskt Fastighetsindex
2014 var rubriken tydlig: ”Bostäder
är en riskfri investering”. Har då
något förändrats sedan förra året?
Nej, i branschtidningarna finns inte
den domedagsstämning som Fastighetsägarna Stockholm visar upp.
Snarare tvärtom.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv blir Fastighetsägarna Stockholms
kampanj mot Hyresgästföreningen
märklig. Alla siffror visar på god
lönsamhet. Ändå påstår de i sociala
medier något annat. Vi är beredda
att ta ett gemensamt ansvar för hyresrättens framtid. Men då förväntar vi oss också en saklig diskussion
om de verkliga problemen.

DAGS FÖR EFTERTANKE
Som ordförande får jag ta del av
många synpunkter och tankar på
det arbete som utförs i organisationen, både av förtroendevalda
och av anställda. Jag skulle vilja
uppmana till lite eftertanke när så
mycket möda går åt till att försöka hitta fel på organisationen. När
saker ska förändras, och vi håller
på med ett ständigt förändringsoch förbättringsarbete, behövs
tålamod och tid. Vi måste utvecklas och vi behöver allas medverkan i detta.
Från årsskiftet börjar arbetet
med vår framtid. Framtidsprogrammet som togs av stämman
i somras, vilar på allas axlar. Det
arbete som ligger framför oss kan
ingen göra åt oss, det ska vi själva
ta itu med.
Framtidsprogrammet talar om
att söka upp, öppna upp och
backa upp. Det är med den inställningen vi ska fortsätta arbeta på
alla plan i organisationen. Vi måste
välkomna alla att komma till oss.
Inte fastna i de mönster vi har
haft nu i hundra år. Vi måste välkomna nya medlemmar, dem som
vill engagera sig och dem som är
nyfikna på vår verksamhet. Här
har de förtroendevalda som varit
med länge ett extra stort ansvar
att utifrån sin kunskap och erfarenhet, agera som mentorer så att
de nya medlemmarna känner sig
välkomna i vår verksamhet.
Genom att arbeta många tillsammans skapar vi större nytta
för medlemmarna. Vi måste vara
en organisation som håller ihop
och förenar våra krafter för att
påverka.
Med dessa rader vill jag uppmana er att använda de kommande
helgerna till vila och eftertanke
och ser fram mot det arbete som
väntar oss nästa år!
God jul och
gott nytt år
önskar jag er
alla!
SIMON SAFARI
Regionordförande
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Larmrapport om bostadsbrist i Skåne presenterades
I SLUTET AV OKTOBER släppte

Fråga 6: Hur arbetar Hyresgästföreningen
med integrationsfrågor?
ALLA MÄNNISKOR BEHÖVER en
plats i samhällsgemenskapen. Integration handlar om
att känna sig välkommen
och delaktig i samhället.
Genom att människor med
olika bakgrund, kompetens,
och erfarenheter får komma till tals, skapas jämlikhet
och bättre samförstånd.
HYRESGÄSTFÖRENINGEN VILL VARA

en aktiv part för att välkomna de som flytt till Sverige. Hyresgästföreningens
arbete är integrerande i sig,
genom att alla hyresgäster
är välkomna att vara medlemmar, att engagera sig
och att delta på aktiviteter i
bostadsområdet. Bostadsfrågan är en viktig del i integrationen. Att det finns en
stor tillgång till hyresrätter
med rimliga hyror på flera

platser, gör att människor
själva kan välja var de vill bo
och integrationen ökar.
på hur
Hyresgästföreningen jobbar
med integrationsfrågor:
• Fond för integration och
gemenskap - Hyresgästföreningen avsätter två
miljoner till lokala projekt
som ska ta vara på kraften
som finns hos de nya som
kommer. Pengarna kan
sökas av medlemmar och
lokala hyresgästföreningar
för verksamhet som syftar
till ökad integration.
• Boskolor – nyanlända lär
sig om vilka rättigheter och
skyldigheter man har som
hyresgäst i Sverige.
• Ytterligare exempel är
läxhjälp, språkcafé och
trivselkvällar.

FÖLJANDE ÄR EXEMPEL

BOSTADSBRISTENS NEGATIVA följder är många och påverkar
såväl den enskilda individen
som hela samhället. Rapporten visar att bostadsbyggandet skulle behöva fördubb-

Lyckat evenemang inspirerade många medlemmar
DEN 23 NOVEMBER bjöd Hyresgästföreningen in sina
medlemmar till en stor
inspirationskväll med tema
”inredning” på Dunkers
Kulturhus. Omkring 300
hyresgäster deltog under
kvällen, där färger, former
och smarta lösningar för
hemmet stod i fokus. På
programmet fanns bland annat intressanta föredrag och
mingel bland utställare.
– Detta är ett väldigt uppskattat evenemang. Vi ville ge
våra medlemmar någonting
extra och samtidigt få tillfälle
att möta dem i ett trevligt
HYRESGÄSTEN

Paulina ”Förvaringsdrottningen” Draganja föreläste om smarta
förvaringslösningar inför en road publik. 
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forum, säger Carolina Nile
stam, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen
region norra Skåne och projektledare för evenemanget.

De bostadspolitiska cheferna Annelie Philipson och Petra Lundh
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presenterade rapporten. 

Många konstruktiva idéer lades
fram på hur problemen kan
angripas.

MKB:s ordförande Lars-Erik
Lövdén (S) var en av de som
kommenterade rapporten.

las för att hålla jämna steg
med den stora befolkningsökningen i Skåne.

gästföreningens förbundsordförande Marie Linder,
som var glad över region
norra och södra Skånes
initiativ att ta fram rapporten.
– Rapporten visar att politiken aldrig mer får överge
bostadsfrågan.

ÖKAD BYGGTAKT och rimliga
hyror för nyproducerade
lägenheter är några av lösningarna som presenteras.
På plats fanns även Hyres-

Nu är det dags
att nominera

Välkommen
Mohidin!

PÅ FÖRENINGARNAS årsmöten i
mars sker val till styrelseuppdrag och av revisorer.
Du kan redan nu nominera
antingen dig själv eller
någon annan som du anser
vara lämplig för uppdraget.
Valberedningen kommer
behandla de ansökningar
som kommer in och
kontakta de kandidater
som blivit nominerade till
föreningen. Anmälan sker
till norraskane@hyresgastforeningen.se eller direkt
till valberedarna i din
förening.

SEDAN DEN 14
NOVEMBER

är Mohidin
Abukar ny
förhandlare
på regionkontoret i
Helsingborg.
Momo som han gärna blir
kallad bor numera i Malmö
med sambo. Han har tidigare jobbat på bank som
finansiell företagsrådgivare
i Örebro och Karlskoga.
Varmt välkommen till Hyresgästföreningen region norra
Skåne.
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Argumentationsskolan del 6, 2016

Hyresgästföreningen en
ny rapport som visar att
bostadsbristen i Skåne har
gått från svår till akut. Hela
29 av 33 skånska kommuner
lider av bostadsbrist. Och i
samband med rapportsläppet arrangerades en hearing
i Malmö för att presentera
innehållet för bland annat
Skånes politiker, fastighetsägare och kommunala
tjänstemän. Detta uppmärksammades stort i olika
medier. Och diskussionerna
under dagen gick heta.
– Jag tycker det var jättebra
att vi fick chans att presentera rapporten som visar
hur glappet på bostadsbyggande och efterfrågan ökar
i Skåne, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk chef på
Hyresgästföreningen södra
Skåne.

