
När hyran höjs med  
40 % efter renovering. 
Klarar du att bo kvar?



Vi förhandlar din hyra
Vi förhandlar hyresnivåer i hela vårt 

land för att se till att din hyra håller 

sig på en rimlig nivå. Vi hjälper dig

att ta vara på dina rättigheter som 

hyresgäst.

Juridisk hjälp
Som medlem i Hyresgästföreningen 

har du tillgång till juridisk hjälp om 

du hamnar i tvist med hyresvärden. 

Hos oss får du råd, stöd och service 

när det gäller allt från droppande 

kranar till oskäliga hyreshöjningar 

och uppsagda hyreskontrakt. 

Möjlighet att påverka
Som medlem har du lättare att 

påverka din boendemiljö. Vill du 

engagera dig, på egen hand eller 

tillsammans med dina grannar så 

kan vi stödja dig. 

Förmåner och rabatter
I vår medlems-app hittar du hundra-

tals förmåner och rabatter som gör 

det enklare att sätta guldkant på

din vardag.  

För 85 kr får du hyrestrygghet
Hyresgästföreningen jobbar för att 

du ska känna hyrestrygghet i ditt 

boende oavsett var i landet du bor. 

Bli medlem idag för 85 kr per månad.

Gå in på hyresgastforeningen.se  
och bli medlem idag!

Hyresgästföreningen är till för dig som bor i hyresrätt. 
Vi arbetar ständigt med att påverka politiker och makt-
havare för att renoveringar ska ske mer hållbart, att det 
ska finnas statligt stöd till upprustning och att hyresgästers 
ställning ska stärkas. Vårt mål är att du ska få maximal 
trygghet i ditt boende. Som medlem erbjuder vi dig hyres-
trygghet vilket innebär en rad fördelar för dig som hyresgäst.



När en trea kostar 
14 000 kr.   
Har du råd att bo då?



Vi förhandlar din hyra
Vi förhandlar hyresnivåer i hela vårt 

land för att se till att din hyra håller 

sig på en rimlig nivå. Vi hjälper dig 

att ta vara på dina rättigheter som 

hyresgäst.

Juridisk hjälp
Som medlem i Hyresgästföreningen 

har du tillgång till juridisk hjälp om 

du hamnar i tvist med hyresvärden. 

Hos oss får du råd, stöd och service 

när det gäller allt från droppande 

kranar till oskäliga hyreshöjningar 

och uppsagda hyreskontrakt. 

Möjlighet att påverka
Som medlem har du lättare att 

påverka din boendemiljö. Vill du 

engagera dig, på egen hand eller 

tillsammans med dina grannar så 

kan vi stödja dig. 

Förmåner och rabatter
I vår medlems-app hittar du hundra-

tals förmåner och rabatter som gör 

det enklare att sätta guldkant på 

din vardag.  

För 85 kr får du hyrestrygghet
Hyresgästföreningen jobbar för att 

du ska känna hyrestrygghet i ditt 

boende oavsett var i landet du bor. 

Bli medlem idag för 85 kr per månad.

Gå in på hyresgastforeningen.se  
och bli medlem idag!

Bostadsbristen är stor och nybyggda lägenheter har ofta 
väldigt höga hyror. Hyresgästföreningen opinionsbildar 
mot politiker och makthavare för att det ska byggas fler 
nybyggda lägenheter med rimliga hyror. Vårt mål är att 
du ska få maximal trygghet i ditt boende. Som medlem 
erbjuder vi dig hyrestrygghet vilket innebär en rad fördelar 

för dig som hyresgäst.



Varför ska hyresrätten 
beskattas hårdare än 
ägt boende?    



Vi förhandlar din hyra
Vi förhandlar hyresnivåer i hela vårt 

land för att se till att din hyra håller

sig på en rimlig nivå. Vi hjälper dig

att ta vara på dina rättigheter som 

hyresgäst.

Juridisk hjälp
Som medlem i Hyresgästföreningen 

har du tillgång till juridisk hjälp om 

du hamnar i tvist med hyresvärden. 

Hos oss får du råd, stöd och service 

när det gäller allt från droppande 

kranar till oskäliga hyreshöjningar 

och uppsagda hyreskontrakt. 

Möjlighet att påverka
Som medlem har du lättare att 

påverka din boendemiljö. Vill du 

engagera dig, på egen hand eller 

tillsammans med dina grannar så 

kan vi stödja dig. 

Förmåner och rabatter
I vår medlems-app hittar du hundra-

tals förmåner och rabatter som gör 

det enklare att sätta guldkant på 

din vardag.  

För 85 kr får du hyrestrygghet
Hyresgästföreningen jobbar för att 

du ska känna hyrestrygghet i ditt 

boende oavsett var i landet du bor. 

Bli medlem idag för 85 kr per månad.

Gå in på hyresgastforeningen.se  
och bli medlem idag!

Tusentals svenskar lider av bostadsbrist, trångboddhet, 
dyra renoveringar och höga hyror i nya lägenheter. 
Samtidigt öser staten miljarder över de som äger sitt 
boende. Alla människor har rätt till ett eget, tryggt 
boende. Inför höstens val kräver vi att politikerna sätter 
stopp för bo-orättvisorna! Hyresgästföreningen jobbar 
mot bo-orättvisa och för att du ska kunna bo tryggt 
med en rimlig hyra. Vi kallar det för hyrestrygghet och 
det innebär en rad fördelar för dig som hyresgäst.
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