
Klarar du en 
chockhöjd hyra?
Ett av Hyresgästföreningens främsta uppdrag är att årligen förhandla hyran 
för Sveriges hyresgäster. Inför kommande hyresförhandlingar är läget unikt. 
Inflation och stigande priser kan leda till att Sveriges hyresgäster står inför 
en rekordhög hyreshöjning. Med samlad expertis arbetar vi för att motverka 
kraftiga hyreshöjningar för dig som hyresgäst. 

Vad gör Hyresgästföreningen?
Varje år förhandlar vi hyran för tre miljoner 
hyresgäster i 1,6 miljoner lägenheter för att se 
till att din hyra håller sig på en rimlig nivå. Ditt 
medlemskap bidrar till vårt arbete för allas 
rätt till ett bra boende till en rimlig kostnad. 
Med din kunskap om ditt boende och expertis 
från våra förhandlare kan vi tillsammans nå 
ännu bättre förhandlingsresultat.

2023 års hyresförhandlingar
Inför årets hyresförhandlingar har flera 
fastighetsägare meddelat att de vill höja 
hyrorna med uppåt 10 procent för att täcka 
kostnaderna för den höga inflationen och 
elpriserna. Genom att vi går samman och 
förhandlar kollektivt kan vi få en trygg och 
stabil hyresutveckling. Vi kommer inte 
acceptera att alla de ökade kostnaderna 
ska bäras av dig som är hyresgäst.

Bli medlem i Hyresgästföreningen
Vi jobbar för att du ska få maximal trygghet 
i ditt boende. Vi kallar det för hyrestrygghet 
och det innebär en rad fördelar för dig som 
hyresgäst.

Läs mer och bli medlem på hyresgastforeningen.se

Juridisk hjälp och rådgivning 
i boendefrågor
Våra rådgivare hjälper dig i alla frågor som 
rör ditt boende och din hyra. Du har också 
tillgång till juridisk hjälp. Vi står vid din sida 
om en tvist skulle uppstå med din hyresvärd. 

Tillsammans motverkar 
vi kraftiga hyreshöjningar
Vi arbetar med att öka trivseln och tryggheten 
för dig och dina grannar. Som en av Sveriges 
största folkrörelser är vi en stor gemensam 
kraft som tillsammans kan påverka och öka 
inflytandet över ditt hem, bostadsområde 
och stärka hyresvillkoren. 


