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38 månader av torka
– sedan kom regnet

Miljarder försvinner 
ur Afrikas jordbruk

MILJÖ       SID 14

   SID 8

”Ni får stå 
ut med en 
och annan 
antidemokrat 
på bild även 
i framtiden.” 
EIGIL SÖDERIN
   SID 18

”V^RDEN 
VILL KÖRA 

ÖVER OSS”

Lagen – brasilianska 
högerns nya vapen 
Lula manipulerades bort 
av högern och medierna i 
samverkan. Det säger Fran-
cisco Contreras, som ändå 
tror att vänstern vinner 
presidentvalet.   SID 10–11

  SID 6–7

Jorden håller inte 
för mer tillväxt, men 
vad ska vi ha istället?
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1 procent
 vill få de 

99 procenten 
att betala den 

kommande 
krisen.
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Anhängare till 
fängslade ex-
presidenten Lula.

Så har M, S och SD 
lånat varandras politik

Hyresgäster tar spjärn mot 
onödig lyxrenovering

Christer Sambring och Bo Wennberg motsätter sig ”renovräkningen” som ska höja deras hyror 
med 60-80 procent. ”Min lägenhet kommer de inte in i, så är det bara”, säger Christer Sambring.  
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Att chockhöja hyrorna efter 
många gånger rent kosme-
tiska lyxrenoveringar har blivit 
fastighetsbolagens cyniska 
sätt att tvinga bort socioeko-
nomiskt svaga grupper och 
öka sina vinster. 

I Stockholmsförorten Hög-
dalen motsätter sig just nu ett 
antal hyresgäster planerade 
renoveringar som skulle kosta 
dem ett hyrespåslag på 60-80 
procent.     

Christer Sambring, 53 år och 
sjukskriven möbelförsäljare, och 
Bo Wennberg, 51 år och förtids-
pensionerad målare, befinner 
sig just nu i en konflikt med sin 
hyresvärd i Högdalen i södra 
Stockholm.

Hyresvärdens plan går ut på 

att genomföra omfattande reno-
veringar på sina fastigheter och 
därefter höja hyrorna med 60-80 
procent. När Dagens ETC träffar 
dem på ett kafé i söderförorten 
berättar de att det hela började 
när det lilla privata fastighetsbo-
laget Medisob tog över de båda 
fastigheterna för ungefär ett år 
sedan.

– De började direkt att snacka 
om ombyggnad. Men de vägrar 
att träffa oss hyresgäster för att 
diskutera saken. De har tänkt att 
bara köra över oss, säger Christer 
Sambring, som inte har några 
planer på att ge med sig.   

– Min lägenhet kommer de 
inte in i, så är det bara, säger han.  

Enligt Christer Sambring 
och Bo Wennberg bedriver 
fastighetsbolaget ren utpress-

ning för att få hyresgästerna att 
gå med på renoveringsplanerna. 

– De har helt slutat med att 
utföra fastighetsservice. Folk blir 
sjuka och mår psykiskt väldigt 
dåligt. Vi får höra från fastig-
hetsförvaltaren att: ”Antingen 
gör vi allt eller ingenting”, säger 
Christer Sambring.  

Själv lider han av svår astma 
och kol. Under sommaren då en 
fasadrenovering genomfördes 
hade han upp emot 50 grader 
varmt i lägenheten och ingen 
fungerande ventilation. 

Bo Wennberg å sin sida berät-
tar att han inte har någon värme 
alls i sitt sovrum. Termometern 
visar på 13 grader. 

– Men hyresvärden vill inte 
göra något åt det om han inte får 
lägga in ny golvvärme, vilket jag 
inte vill ha, eftersom det är en 
standardhöjande åtgärd och ett 
skäl för honom att få höja hyran, 
säger han.  

– De vill ju såklart ha tillbaka 
de pengar de investerat i köpet av 
fastigheterna på det här sättet. 
Det fattar ju vem som helst. Men 
det som gör mig så förbannad är 

att vi hyresgäster inte har något 
att säga till om, att ingen lyssnar 
på oss, säger Christer Sambring.

Bristande inflytande

Susanna Skogsberg, förbundsju-
rist på Hyresgästföreningen, är 
inte jätteförvånad över vittnes-
uppgifterna från de boende i 
Högdalen.

– Det finns en del mindre 
professionella privatvärdar 
som beter sig på det här viset. 
Hyresgästerna känner sig mer 
eller mindre tvingade att flytta 
till slut, när allt det löpande un-
derhållet på ett systematiskt sätt 
har stannat av, säger hon.

Rent formellt slår hyreslagen 
fast att hyresgästerna har rätt 
till inflytande över vad som 
sker med deras bostäder, men i 

”Värden ägnar sig  
åt ren utpressning”
Hyresgästerna tar strid mot den påtvingade renoveringen  

”Det som gör mig 
så förbannad 
är att vi hyres-
gäster inte har 
något att säga 
till om, att ingen 
lyssnar på oss.”

”De började direkt att snacka om ombyggnad. Men de vägrar att träffa oss hyresgäster för att diskutera saken”,  säger Christer Sambring och Bo Wennberg om hyresvärden Medisob.  bild Jörgen lund 
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praktiken ser det inte alls ut så, 
framhåller Susanna Skogsberg. 

– Enligt praxis följs inte 
lagstiftarens intentioner. Det är 
nästan fräckt att säga att hyres-
gästerna har ett infl ytande över 
detta, eftersom det bara fi nns på 
pappret. Det här, att de som har 
det sämst ställt drabbas på det 
här sättet, att de i denna mening 
är helt rättslösa, behöver vi verk-
ligen prata mer om, säger hon.        

Hur önskvärda är de?

Dominika Polanska är docent i 
sociologi vid Uppsala universitet.   

– Grundfrågan vi måste ställa 
oss är ju hur pass önskvärda 
dessa så kallade ”lyxrenovering-
ar” egentligen är bland hyresgäs-
terna, säger hon.

Regelbundet underhåll av 

fastigheter och lägenheter ska 
fastighetsägaren enligt lag 
stå för. Kostnaden för detta 
ska på löpande basis dras från 
hyresgästernas månadshyra. 
Hyreshöjningar för renoveringar 
är tillåtna först då standardhö-
jande åtgärder har genomförts i 
lägenheterna. Men enligt Domi-
nika Polanska krävs inga större 
insatser: 

– Det kan räcka med att man 
installerar en handdukstork i 
stället för ett element i badrum-
met. Sedan fi nns i princip inga 
gränser för hur mycket man kan 
höja hyran med. I andra länder 
fi nns ett tak, men inte i Sverige, 
säger hon.

Om hyresgästerna protesterar 
och vägrar att acceptera plane-
rade renoveringar och hyres-

höjningar, avgörs ärendet av 
hyresnämnden, som i stort sett 
alltid går på fastighetsägarnas 
linje. 

– I 99 procent av fallen dömer 
hyresnämnderna till hyresvär-
dens fördel. Hyresgästerna är i 
princip rättslösa på det sättet, 
säger Dominika Polanska och 

konstaterar att detta uppmärk-
sammats i återkommande reger-
ingsutredningar. Den senaste 
utredningen ”Stärkt ställning för 
hyresgäster” lämnades under vå-
ren 2017 in till bostadsminister 
Peter Eriksson (MP), som valde 
att lägga den på is.  

– Det man upprepat i dessa 
utredningar sedan 90-talet är 
att hyresgästernas ställning 
måste skärpas, men det fi nns 
uppenbarligen ingen politisk 
vilja till det eftersom ingen tar 
tag i frågan, säger Dominika 
Polanska.  

Gentrifi ering och segregation 

Enligt Boverket rör det sig om 
300 000–500 000 hyreslägenheter 
som behöver renoveras de kom-
mande åren. Efter renoveringar-

na höjs hyran, enligt Hyresgäst-
föreningens beräkningar, med 
i snitt 37 procent, men i vissa 
fall betydligt mer. Följden blir 
att många med låga inkomster 
inte har råd att bo kvar. Särskilt 
hårt drabbas fattigpensionärer, 
ensamstående med barn och 
stora barnfamiljer. Till följd av 
de så kallade ”renovräkning-
arna” tvingas de fl ytta allt längre 
ut, till allt fattigare och mer 
nedgångna bostadsområden. 
Gentrifi eringen och segregatio-
nen breder ut sig.    

Fotnot: Dagens ETC har sökt fastig-
hetsbolaget Medisob för att låta dem 
bemöta kritiken, hittills utan resultat.  

”Värden ägnar sig 
åt ren utpressning”

”Grundfrågan vi 
måste ställa oss 
är ju hur pass 
önskvärda dessa 
så kallade ”lyx-
renoveringar” 
egentligen är.”

JÖRGEN LUND
jorgen.lund@etc.se

bemöta kritiken, hittills utan resultat.  

Renovräkningar

● 300 000–500 000 bostäder 
bedöms enligt Boverket vara i 
behov av renovering. 
● I genomsnitt höjs hyrorna 
enligt Hyresgästföreningens 
statistik med 37 procent efter 
genomförd renovering, men hy-
reshöjningar med upp emot 60 
procent är inte alls ovanliga. 
● De som framförallt drab-
bas hårt av renovräkningar är 
fattigpensionärer, låginkomst-
tagare, ensamstående och stora 
barnfamiljer. 
● Regeringsutredningen ”Stärkt 
ställning för hyresgäster”, som 
lämnades in till bostadsminis-
ter Peter Eriksson (MP) i april 
2017, föreslog bland annat att 
hyresgästerna i enlighet med 
en samrådsmodell skulle få mer 
inflytande över vilken nivå de 
ville se på renoveringen.    

”Det kan räcka med att man installerar 
en handdukstork i stället för ett element 
i badrummet. Sedan finns i princip inga 
gränser för hur mycket man kan höja 
hyran”, säger Dominika Polanska, do-
cent i sociologi vid Uppsala universitet

”Det finns en del mindre professionella 
privatvärdar som beter sig på det här 
viset”, säger Susanna Skogsberg, för-
bundsjurist på Hyresgästföreningen-

I Stockholmsförorten Högdalen 
motsätter sig ett antal hyresgäster 
planerade renoveringar. Om hyres-
gästerna protesterar och vägrar att 
acceptera planerade renoveringar 
och hyreshöjningar, avgörs ärendet 
av hyresnämnden, som i stort sett 
alltid går på fastighetsägarnas linje. 
 BILD JANERIK HENRIKSSON / TT
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