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Förord
Hyrorna höjs och monopolkapitalet vältrar över kostnaderna för den ekonomiska kri
sen på det arbetande folket.
Avsikten med den här broschyren är att svara på frågorna: varför är hyrorna så höga
och vad kan vi göra åt det? Vi har försökt förklara sammanhanget mellan bankernas
höga räntor och stora vinster, byggnadsbranschens monopolisering och de ideligen åter
kommande hyreshöjningarna.
Vi har också försökt att, utifrån de erfarenheter vi samlat in, ge vägledning till kam
pen mot hyreshöjningarna och andra försämringar av vår levnadsstandard och miljö.
Detta är ingen fullständig analys av bostadsfrågan och därför vill vi gärna få del av
hur den fungerar när ni som läser den använder den i kampen för lägre hyror: Är kraven
riktigt ställda och finns det kanske andra kampformer som ni har erfarenhet av och
vill rekommendera?
SKP:s hyresutskott

Tryck: O R D F R O N T , Stockholm 1973

Den största delen av hyran
är räntekostnader
VAD ÄR HYRA?
Hyran är den summa pengar hyresgästen får
betala för att få använda-bruka lägenheten.
Men eftersom det är dyrt att bygga hus så
skulle ingen ha råd att hyra sådana hus om
hela summan skulle betalas på en gång.
Därför kan husägaren bara sälja sitt hus en
bit i taget. Hyresgästen betalar alltså för
husets bytesvärde under hela tiden huset
används.
Visserligen är hyrorna generellt höga
men man kan ändå inte säga att hyresgäs
ten blir utsugen på samma sätt som arbeta
ren blir av arbetsköparen. Förhållandet
mellan hyresvärd och hyresgäst är en affär
där bostaden är varan och där hyresvärden
gör sitt bästa för att ockra på hyresgästen.
VAD ÄR RÄNTA?
Ränta är ersättning till kapitalägare för att
de lånar ut pengar.
När t ex stiftelsen Uppsalahem ska låta
bygga ett hus kontaktas först en bank för
att finansiera huset med ett lån. Låt oss an
ta att huset kostar tre miljoner att uppföra.
Stiftelsen lånar då denna summa från sta
ten eller en privatbank. Lånet ska betalas
tillbaka på 40 år med 75.000 per år. Men
mte nog med att lånet ska betalas av stiftelsen ska också betala ersättning för

att banken lånar ut pengarna. Den ersätt
ningen kallas ränta. 1970 var räntesatsen
för bostadslån uppe i 8,5%. I vårt exempel
ger det en kostnad på 255.000 första året,
aliså mer än tredubbelt så mycket som av
betalningen på huset, som var 75.000 per
år. Ytterst är det naturligtvis hyresbetalaren som får stå för hela kalaset. Ränta och
amorteringar utgör mer än två tredjedelar
av hyran, och med dessa pengar garanteras
bankernas aktieägare vinst på sitt kapital.
VART GÅR HYRAN?
För att ge en bild av vad vi betalar med hy
ran har vi gått igenom ett bostadsföretags
årsredovisning, Stiftelsen Uppsalahem är
ett s k allmännyttigt bostadsföretag, dvs
kommunen är ägare och styrelsen är parla
mentariskt sammansatt av de partier som
är representerade i kommunstyrelsen. I
stadgarna står att företaget inte ska drivas
med vinst, men det brukar inte innebära
någon större skillnad för de boende. Upp
salahem äger ca 9.000 lägenheter plus någ
ra affärslokaler, ca 1.000 garage och 4.000
p-platser. För detta betalar hyresgästerna
47 miljoner 1971 i hyra och bränslekost
nader. Detta fördelar sig på följande pos
ter:
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0

29,0 milj
Räntor
4,6 milj
Amorteringar
5,0 milj
Underhåll
Driftskostnader (värme, vatten,
el, försäkringar, skatter mm) 14,3 milj
1,1 milj
Administration
Summa

54,0 milj

Som synes är utgifterna större än inkomsterna, 54 resp 47 miljoner. Mellanskillna
den täcks av paritetslån. Den stora och
tunga posten är alltså räntekostnaderna.
Om man ser tillbaka i tiden så är det ock
så klart att just räntekostnaden ökat starkt.
1966 var ränteandelen 48% —redan det
en mycket hög siffra. Men på 5 år har den
stigit ytterligare till 62%. Ex: en lägenhet
kostade 1966 500 kr. Av detta var 240 kr
räntekostnader. 1971 har hyran ökat till
700 kr. Då är räntekostnaderna 434 kr!
Det är tydligt att den stora boven i hyres
höjningarna är räntan.
HUR BOR VI?
På bostadsmarknaden finns huvudsakligen
tre ägandeformer:
1. Privatägda genom privatperson eller ak
tiebolag utan kommunal inblandning. Hus
som är byggda före 1958 i det privata fas
tighetsbeståndet är i de flesta större stöder
hyresreglerade ännu.
2. Helt eller delvis kommunalt ägda. Helt
kommunalt ägda bostadsföretag finansieras
av kommunen själv. Delvis kommunalt ägda
är s k allmännyttiga bostadsföretag som
kännetecknas av att de låter kommunen
inneha 51% av aktiekapitalet och en majoriet av styrelseposterna. Ett villkor för att
kommunen ska gå in är att bostadsföreta
get tar det statliga paritetslånet och att fö
retaget inte drivs i vinstsyfte utan endast
täcker sina kostnader. Exempel på sådana
bostadsföretag är Stockholmshem, Familje
bostäder m fl.
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3. Kooperativt ägda. När ett kooperativ
ska bygga kan de få hela lånesumman ut
över de 70% som utgör bottenlånet, täckta
av det statliga paritetslånet. Främsta exemp
let på kooperativt byggande är HSB som
står för en stor procent av flerfamiljshusen.
Ägandeformen innebär inte, som man skul
le vänta sig, att hyran skiljer sig så mycket
från hyrorna i de privatägda husen.
ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRE
TAG - PRISLEDARE
De allmännyttiga bostadsföretagen har fått
en riktgivande funktion på hyrorna. Hus
som har billigare hyra ska sakta men säkert
lotsas upp till samma jämlikt höga nivå
som de högsta hyrorna i de allmännyttiga
husen.
Grunden för detta förhållande är alltså
dessa bostadsföretag »bara» ska täcka sina
kostnader och inte ta ut någon vinst på vår
hyra. Men eftersom de nybyggda husen
har ungefär samma kostnader för mark,
byggmaterial och finansiering så betyder
det bara att hyresnivån ständigt justeras
uppåt allteftersom kostnaderna ökar. Äld
re fastigheter som inte har dessa höga pro
duktionskostnader får följa efter —så att
full jämlikhet kan råda även på hyresmark
naden.
Vilka kostnader har bostadsföretagen
som höjer hyrorna? En höjning av räntan
brukar ge företagen anledning att försöka
höja hyran för att täcka räntekostnaderna,
men vi betalar också till reparationer, bräns
le, vatten, sophämtning, förvaltning etc.
Kommunens höjda taxor brukar också
medföra hyreshöjningar.
Dessutom får vi betala för de lägenhe
ter som står tomma. Dessa kostnader slås
ut och fördelas på hyresgästerna.
Vi måste kräva ått hyresförlusterna inte
vältras över på hyresgästerna.
Vi måste också kräva full insyn i varje
fastighets ekonomi.

INTERVJU

Vad har hyreshöjningen b etytt
för er ekonomi ?

Vi har träffat en familj i Göteborg och frå
gat om deras erfarenheter. Familjen består
av Lilien (27) och Kent (31) Stenborg, samt
deras två barn, Jörgen (10) och Helen (7).
Vi frågade dem:

Hur har era bostadsförhållanden och bo--Jskostnader förändrats?
Va: vi gifte oss 1962, bodde vi i en liten
: •zi : Gamlestaden här i Göteborg. När vi
~:ade dit betalade vi 125 kr/mån och
t u : v : flyttade därifrån fyra år senare hade
r ■-v okat till 220 kr. Vi flyttade därför
i.2 ce skulle riva de gamla husen i Gamleoch fick en ny tvårumslägenhet
m : 7ur.nlandsgatan. Insatsen var 8.500
i*-~ -> :an 325. Insatsen fick vi ihop gei ” a •: Kent hade gjort lumpen och tick
l l i iA-t ra skatten. Så hade vi sparat lite,
ma m i r man själv hälften, så kunde man
it ittTu. -es:en och kommunen gick i borv : ;c:e på Tunnlandsgatan till 1971
mdt m i " uden steg hyran till 450. Då
n r « srar zr.a att flytta till en större lägenImt f ir *amer. hade blivit så stora att de
iilQpiuir '
utrymmen. Vi letade efter

en trea, men det fanns bara i Angered och
det hade blivit för långt för Kent att åka.
I stället fann vi en fyra på Karneolsgatan
med privat ägare utan insats. Vi kunde in
te bo kvar i Riksbyggen, för vi hade inte
råd med den höga insatsen för en större lä
genhet. Vi fick inte ut mer än 11.000 för
lägenheten på Tunnelgatan fast den var vär
derad till 13.000. Riksbyggen har ingen
skyldighet att se till att man får ut värdet
för lägenheten. Vill man flytta får man
själv se till att få den såld.
Lägenheten här på Karneolsgatan är
större och det finns kyl och frys. Garage
plats för varje lägenhet finns också. Hyran
här var 750 kr i månaden när vi flyttade in,
men i januari -72 höjdes den till 825. Öka
de räntekostnader sa de, och nu har vi fått
lappar i brevlådan om att de ska höja i ok
tober igen. Vi kommer att bli tvungna att
flytta, för vi klarar inte av hyran nu. Men
var ska man få tag på en billigare bostad?
Hyrorna är ju ungefär lika dyra överallt.
Vad har hyreshöjningen betytt för er eko
nomiska situation?
Ja, i augusti i år var vi tvungna att gå till
socialvården, för vi hade inga pengar till
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hyran. Då räknade de fram att vi levt 160
kr i månaden under existensminimun hela
året, så de betalade augustihyran. Men de
kunde inte lova att hjälpa oss i fortsätt
ningen, de hade ingen skyldighet att göra
det. Men vi kunde kanske få 100 kr/mån
om Kent eller barnen blev sjuka.
Kent arbetar som smidesarbetare på en
smidesfirma. Han arbetar på byggen. Gör
trappräcken, sopnedkast, balkonger, bal
kongkonstruktioner och liknande. På som
rarna blir det en hel del servicejobb, att
göra grindar och räcken och sånt åt villa
ägare. Han får ut 400 kr i veckan efter
skatt. Om han inte hade gammal skatt
att betala av på skulle det bli 430. Av det
går knappt hälften till hyran, för vi har
157 kr i månaden i bostadstillägg. Resten
lägger vi i hushållskassan, för att sätta
undan pengar går inte.
Det här var ju inte precis vad man
tänkte sig för 10 år sedan, när vi gifte oss.
Semester var naturligt, att vi skulle åka
nånstans. Men vi har inte kunnat åka bort
de här 10 åren. Kent har jobbat varje som
mar sen vi gine oss, utom förra sommaren
när han var sjukskriven. Vi åker ut och
badar.
Barnen förstår hur det är med pengar,
men det är klart att man skulle leva ett
mer harmoniskt familjeliv om man hade
mer pengar.
Sen vi gifte oss har varken Kent eller
jag haft råd att gå till läkaren. Kent råkar
ofta ut för olyckor i jobbet, och då går
han till akuten. Jag har ju fått gratis mödra
vård. Men jag gick med magsår i två år, och
då borde jag ha gått på återbesök, men det
blev bara ett läkarbesök. Tandläkare kan
vi få billigare om vi går på akutmottagning.
Då behandlar de färdigt den tanden där.
Annars har vi lånat av min pappa till tand
läkare, som vi aldrig kunnat betala tillbaka.
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Hur klarar ni ekonomin?
Det värsta är att det finns inget att dra in
på. Maten har vi redan dragit in på så myc
ket det går. Vi har ju frysbox, så jag köper
billigt och gör långkok. Så försöker jag
variera med olika till, så man inte behöver
äta samma soppa hela veckan. Att barnen
-äter i skolan betyder inte så mycket. He
len har ju just börjat skolan, och det blir
tre dar i veckan som hon äter i skolan.
Men de är vrålhungriga när de kommer
hem från skolan. Så måste de ha rätt snyg
ga kläder, när de går till skolan.
Barnbidraget går till att betala el och
telefon och TV. Och så klär vi hela famil
jen på barnbidraget. Men det räcker inte
utan vi får lita till snälla morföräldrar för
kläder till barnen. Jag syr kläder själv,
även kappor och dräkter.
Det var någon gång 67-68 som det bör
jade kärva till sig. Kent har jobbat en hel
del övertid för att vi skulle få mer pengar,
men nu har det varit ont om jobb på byg
gena, så det blir ingen övertid. En hel del
av pengarna vi fick för lägenheten har gått
åt för att Kents lön inte räcker!
Tror du det finns fler i samma situation
som ni?
Ja, jag tror att det finns många grannar
som har det lika besvärligt som vi. Jag vet
att fruar åker iväg och städar när mannen
kommer hem. Och att äldsta barnet får
passa de yngre efter skolan för att mam
morna ska komma iväg och arbeta på efter
middagarna. Jag kommer väl att bli tvung
en att arbeta. Jag har försökt tidigare.
Men det finns ingen plats på daghem om
man inte har arbete. Jag har ingen utbild
ning heller, gifte mig när jag var 17. Det
värsta är att inte ha råd att utbilda sig,
att inte kunna gå på teater, köpa böcker,
gå på konserter, inte på bio heller för den
delen. Förut kunde vi det.

Sänkt standard för fo lket—
höjda vinster åt kapitalisterna

Mycket kritik har riktats mot de betong
städer som byggts de senaste åren, såda
na som Tensta, Skärholmen, Botkyrka
etc. Trots denna kritik fortsätter byggfö
retagen att bygga likadant. Stordriften
och elementbyggandet inom byggindust
rin har medfört att marken och den na
turliga växtligheten skövlas för att ge

plats åt de stora maskinerna, när man byg
ger ett bostadsområde. Sedan ersätts det
förstörda genom några planteringar och
ofta tämligen sterila lekplatser mellan hu
sen. Så var det t ex i Botkyrka, där rekla
men utlovad ett klätterträd till varje barn.
Så här ser det ut i dag.

7

Bostäderna i vårt samhälle byggs för
att kapitalägarna ska tjäna pengar på dem.
Därför används också tekniken och byg
gandet på ett sånt sätt att kapitalägarna
tjänar mesta möjliga pengar på det. Det
innebär t ex att man tränger ihop husen på
minsta möjlig markyta, för det ökar mark
ägarnas och byggföretagens vinst, man för
söker få in så många lägenheter som möj
ligt i varje hus, för det ökar naturligtvis ock
så vinsten. Man river äldre, mindre hus för
att kunna bygga nya större och mer vinst
givande hus. Men vad betyder det för män
niskorna som ska bebo lägenheterna?
Det betyder att grönområdena blir mi
nimala. Att de motorvägar aom dras ut till
de nya områdena förstör människornas
möjlighet att komma ut i naturen på sin fri
tid. Barnen har inga möjligheter att vara ute
och leka i närheten av bostaden, de får inte
tillräckligt med lekutrymme, blir irriterade
och kommer i vägen för de vuxna. Må nga
människor som tvingas bo i betonggettona
kommer från Norrland och andra naturom
råden, som regeringen dömt till avfolkning.
ARBETSLÖSHETEN ÖKAR
OCH BYGGANDET SKÄRS NER
Regeringen har lyckats med konststycket
att ställa tusentals byggarbetare utan arbe
te, samtidigt som bostadskön ökar med
7.000 personer om året. Den bestod av
92.000 vid årsskiftet 71-72. Utom folk
som saknar lägenhet är det ett par hundra
tusen som är trångbodda och behöver stör
re lägenhet. Men trots detta går det unge
fär 9.000 byggnadsarbetare utan arbete
(enligt DN 17/11 1972).
Anledningen till att det samtidigt står
mellan 12 och 20.000 lägenheter tomma
är ju att de är så dyra att folk inte har råd
att hyra dem. Och hyrorna fortsätter att
stiga...
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BOSTADSBIDRAGEN
BETALAR VI SJÄLVA
Ända sedan 1944, då arbetarrörelsens efterkrigsprogram antogs, har den socialde
mokratiska regeringen satt upp som mål
sättning att bostadskostnaden inte bör upp
gå till mer än 20% av lönen. I nära 30 år
har alltså denna målsättning funnits —och
vad har uppnåtts?
Jo, att hyran har hela tiden ökat till att
nu omfatta upp till en tredjedel av lönen.
Hyresutvecklingen har blivit ett hårt bak
slag för den socialdemokratiska politiken.
För att inte det ska framstå i alltför öppen
dager har regeringen tvingats dölja nederla
get med hjälp av bostadsbidragssystemet,
som har utvidgats till att omfatta över hälf
ten av alla barnfamiljer i Sverige. 1971 om
fattade systemet 600.000 barnfamiljer och
kostade omkring 1 miljard kronor för 1972.
Men bostadsbidragen är nu bara en omför
delning av kostnaderna från skatt till hyra.
Lönearbetarna betalar 90% av den totala
svenska skatten och på så sätt får vi alla
hjälpa fastighetsägarna att få in sina höga
hyror. På så vis har fastighetsägarna också
skaffat sig ett argument för att driva ige
nom hyreshöjningar om de kan hävda att
höjningen medför högre bidrag. En ombuds
man i HSB i Uppsala påpekade t ex att man
lyckats hyra ut 24 tidigare outhyrda lägen
heter i Enköping, sedan man »gått ut och
marknadsfört de nya bostadsbidragen».
Bidragen har börjat fungera som en garanti
för att husägarna ska få sina dyra lägenhe
ter uthyrda och kunna kräva hyreshöjning
ar dessutom!
Det känns också otryggt för hyresbetalarna att vara beroende av bidragen. Vad
händer t ex om de tas bort eller skärs ner
väsentligt vid en konjunkturnedång? Lös
ningen på detta kan inte vara höjda bidrag,
utan sänkta hyror.

HYRES- OCH LÖNEUTVECKLINGEN 1958-1968
Index
1949 = 100
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ovanpå. De blir hårda och stumma för
fötter och rygg.
Nu finns det en del som säger att det
är byggnadsarbetarnas fel att husen blir
sämre. Byggnadsarbetare Ingemar Oredsson från Skärholmen berättar:
»Byggföretagen gör för knappa ekonomis
ka kalkyler. De snålar in på allt material
så att det inte finns några felmarginaler.
I Huddinge fick t ex ett hus som bara är
10 år gammalt utrymmas nyligen för att
det höll på att reas ihop eftersom det inte
var ordentligt grundat. Det hade ansetts
1966 byggdes lägenheter på i genomsnitt 74,8 m2 för dyrt att göra ordentliga grundförstärk
1967 byggdes lägenheter på i genomsnitt 73,6 m2 ningar och pålarna som huset skulle stå på
1968 byggdes lägenheter på i genomsnitt 71,6 m2 drevs därför bara rakt ner genom leran.
När nu leran försköts bröts pålarna eller
Även om man lyckas få råd att hyra en fem
hamnade snett. Expertisen räknar med
rumslägenhet, så är den inte större till ytan
25 miljoner som reparationskostnad för
än en trerummare som byggdes för tjugo
den inbesparingen.
år sedan. Hyresgäströrelsen har föreslagit
Vi är också väldigt hetsade av ackordet.
en ny norm, som innebär att man inte bör
På varje moment som ska göras har de satt
vara mer än en person per rum, köket och
en tid som är enormt knappt tilltagen. Blir
ett rum oräknat. Men med den nuvarande
det något fel har man inte tid att rätta til
bostadspolitiken går utvecklingen allt läng
det.
re ifrån en sådan målsättning.
Förut var husbyggandet något av ett
ACKORDSHETSEN
hantverk. Byggnadsarbetarna var stolta
GÖR HUSEN SÄMRE
över sitt yrke och satte en ära i att göra
Även kvalitén på lägenheterna sjunker. I
varje detalj noggrant, som man kan se på
Uddevalla tog hyresgäster vintern 1971-72
äldre hus, som är verkligt stabila. Nu finns
upp kamp mot bostadsföretaget som ägde
det inte tid att göra jobbet ordentligt. Ar
husen där de bodde. Det skedde bl a där
betsledningen är på oss i ett kör och säger
för att husen var så illa byggda, att bl a
att vi är för noggranna och att det går för
badrumsgolv lutade åt fel håll och väggar
sakta. Naturligtvis vore det bättre för både
na hade stora sprickor. Samtidigt som bygg
oss och de blivande hyresgästerna om vi
företagen hänvisar till den s k höjda stan
hade månadslön och kunde göra vårt jobb
darden i form av frys, bidé mm, som en
utan hets och press.
anledning till att hyrorna i nybyggda hus
Nu görs husen i allt större utsträckning
blir allt högre kan hyresbetalarna själva
färdiga på fabrikerna och arbetet med såda
konstatera exempel på slarvbygge och då
na hus består till merparten av monteringslig kvalité i nybyggda hus. Ljudisoleringen
jobb. På så sätt drar de undan arbetsmöjlig
är sämre, värmeisoleringen är ofta brist
heterna för oss byggnadsarbetare, då husen
fällig, rör läggs fullt synliga längs väggen
nu består av hela cementblock. Det märks
inne i lägenheterna. Golven görs numera
ju också på den stora arbetslösheten i vår
av betong med ofta mycket tunna mattor
kår.»
LÄGENHETERNA BLIR MINDRE
Det finns normer för hus stora bostäder
olika familjestorlekar kräver. Dessa säger,
att man inte bör bo mer än två personer i
ett rum, kök och ett rum till oräknat. En
tvåbarnsfamilj behöver alltså tre rum, en
trebarnsfamilj fyra etc. Men istället för att
sänka hyreskostnaderna så att familjerna
kan skaffa sig tillräckligt stora lägenheter
satsar bostadsföretagen på att bygga mind
re lägenheter, enligt vad som framgår av
byggstatistiken.
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KAPITALET TJÄNAR
PÅ BOSTADSBRISTEN

BEHOVET AV BOSTÄDER ÖKAR
PÅ GRUND AV
INDUSTRINS CENTRALISERING
Storindustrins framväxande i Sverige har
medfört en enorm befolkningsomflyttning.
1865 bodde ungefär 12% av befolkningen
i städer, vid sekelskriftet ungefär 22%.
1944 had siffran stigit till 44% och 1965
var den uppe i hela 62%.
Detta har varit den viktigaste orsaken
till det stora behovet av bostäder de senas
te decennierna. Andra är omvandlingen av
bostäder till kontor, ökad folkmängd, färre
medlemmar i varje hushåll, högre krav på
bostadsyta samt rivningar av äldre hus.
Konjunkturnedgångar har tidigare drab
bat bostadsbyggandet hårt. Under första
världskriget uppstod en svår kris och bo
stadsbristen förvärrades katastrofalt, vil
ket utnyttjades av husägarna till att genom
driva kraftiga hyreshöjningar. De som inte
•;unde betala slängdes ut på gatan. Flera
familjer fick tränga ihop sig i små kyffen
: m ett eller två rum. Stora delar av arbetar*lassen fick bo i nödbostäder. Bostadsbyg
gandet var helt utlämnat åt växlingarna i
:e ekonomiska konjunkturerna. Efter förs:i världskriget tvingades statsmakterna inf ::a den första lagen mot hyresstegringar.

Men den avvecklades redan under 20-talets
första år, och på tre år steg hyrorna med
70% i förhållande till löner och övriga lev
nadsomkostnader. Trångboddheten ökade
och mest smålägenheter byggdes.
Under 30-talet skakades landet av en
ekonomisk kris, som återigen drabbade lön
tagarna värst och även deras bostadförhål
landen. För att i någon mån lätta krisen,
började man bygga bostäder åt särskilda
grupper, barnfamiljer och pensionärer. And
ra världskriget förde med sig en ny stark
nedgång i bostadsbyggandet. Årsproduktio
nen av bostäder 1939 var 58.000 lägenheter.
1941 var den nere i 16.000. Bristen på bo
städer gav husägarna nya möjligheter till
ockerhyror, och 1942 tvingades regeringen
att införa en hyresreglering igen.
ARBETE DÄR VI BOR
Utvecklingen mot avfolkning av landsbyg
den och Norrland har accelererat. Man be
räknar att 90% av befolkningen kommer
att bo i städer redan 1990. Hälften av Norr
landskommunerna ska få en befolkningsminskning på över 20%. En halv miljon
människor ska in till storstadsområdena fö
re 1980 enligt planerna. Denna befolknings
omflyttning kräver bostäder. Under efter
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krigstiden har bostadsbyggandet stigit
ganska jämt och ligger nu på en nivå av
ungefär 100.000 lägenheter/år. Men i gen
gäld har människor i glesbygd tvingats
flytta ifrån bra bostäder, som blir öde el
ler sommarstugor.
Det byggs visserligen 100.000 lägenheter
per år, men samtidigt står mängder av bra
hus och förfaller på orter utan arbetsmöj
ligheter. Därför är köerna 2-3-4 år långa
i städerna ändå. Och flyttningarna innebär
kraftigt ökade bostadskostnader dessutom.
En arbetare från Norrland berättar så här:
»Jag är byggnadsarbetare med hemma
fru och 3 småbarn. Vi har bott i den här
lägenheten sedan vi flyttade till Umeå för
fyra år sedan. Lägenheten är på 85 kvm,
3 r o k, den kostade 4.000 kr i insats.
Från början var hyran 500 kr/mån. Under
dom här fyra åren har hyran stigit med
14%. Men med min inkomst är det tvärt
om, den har sjunkit varje år sedan 1970.
Om vi inte accepterat flyttningsbidrag,
utan bott kva; i det lilla samhället där vi
bodde tidigaie hade vår ekonomiska situa
tion varit bättre. Visserligen hade jag fått
räkna med att gå arbetslös oftare där.
Men dom inkomstbortfallen skulle mer
än väl ha vägts upp av den låga hyran där.
Där hade vi nämligen haft möjligheter att
köpa en 4-rumsvilla, som skulle kostat
ungefär 350 kr/mån.»
RUSTA ELLER RIVA?
En annan viktig orsak till bostadsbristen
är att bra lägenheter som kunde rustas upp,
rivs i stället. Varje år rivs det ca 5.000 lä
genheter. De som äger husen har intresse
av att riva ner och bygga nytt. Marken är
så dyr, man vill ha många lägenheter på
varje liten markplätt. Förr byggdes husen
på längden, då gick det åt mer mark. Des
sa hus vill man ha bort, ersatta med hög
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hus, tätt, så att man kan få in höga hyror
på små markytor.
Det finns bestämmelser om rivningar
och i varje enskilt fall måste den lokala
byggnadsnämnden inspektera och god
känna en begärd rivning. Men Byggnads
nämnderna är inte alltid tillräckligt mot
ståndskraftiga inför husägarnas påtryck
ningar och husägarna påverkar också god
kännande genom att se till att husen verk
ligen förfaller. Man gör inte nödvändiga
reparationer, ma n låter Byggnadsnämn
den inspektera endast de fallfärdigt lägen
heterna i ett hus osv. Detta kan illustreras
av följande berättelse:

»Samuelsson&Bonnier ägde ett bra halvmodernt hus i kvarteret Lia på Söder i
Stockholm. Värden började upplysa folk
om att huset skulle rivas. Och han började
ordna ersättningslägenheter åt folk. Folk
började flytta därifrån och det blev tomt
i en del lägenheter. Då blev det nedbusat.
När man skulle ha tillstånd att riva vän
de sig Länsarbetsnämnden (som ger igångsättningstillstånd) till Byggnadsnämnden
och frågade om huset var så dåligt att
man kunde riva det. Byggnadsnämnden sa
att å ena sidan var inte huset så dåligt
Men å andra sidan hade en massa hyres
gäster börjat flytta. 30-40% bodde kvar då.
Plus en del tillfälligt folk. Och då menade
man att det i alla fall hade blivit så för
fallet att man kunde riva det hela. Detta
var ju vad värden ville. Han lät huset för
falla för att få löte att riva det.
Det blev strid i Byggnadsnämnden om
detta. Men moderatér och socialdemokra
ter gick i allians och tillstyrkte rivning.
Så att Samuelsson&Bonnier skulle få köra
igång sitt bygge.»

REPARATIONER PÅ DE BOENDES
VILLKOR
De flesta äldre hus är så rejält byggda att de,
om de repareras, säkert kan användas som
bostäder i flera decennier till. Hyresvärdar
na går till väga på flera sätt för att få de
gamla husen att gå med vinst. En del profi
terar på nödvändiga reparationer och lyxsanerar med parkettgolv och ekfanér på
väggarna. Andra gör ingenting alls —de lå
ter hyresgästen reparera och tar sedan ut
hyreshöjning vid förhandlingar för att stan
darden på lägenheten har höjts.

Lyxsaneringar för med s:g i:: *: t • :
ar råd att bo kvar i område: efter
;
ringen. Exempelvis stod de nyrepaieiade
husen på Mariaberget på Söder i Stockholm
tomma länge sedan saneringen var kla:
Men hyresvärdarna ska inte heller ha
någon chans att smita undan sitt självklara
ansvar att hålla husen i skick.
Hyresgästerna måste från början ha in
flytande över vilka reparationer som ska
utföras. Kostnaderna för dessa måste hål
las nere. Hyresgästerna måste också garan
teras rätten att flytta tillbaka om de tving
as bo någon annanstans under saneringen.
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RÄNTE-, BYGGNADSOCH BYGGNADSMATERIALKOSTNADERNA

När ett hus ska byggas, ska först mark in
köpas, sen ska byggmästare inkopplas, för
att få huset uppför och för det krävs bygg
nadsmaterial. Sen ska räntan på det lån
som fastighetsägaren tar för att täcka byggnaaskostnaderna betalas. Alla dessa kostna
der har stigit: räntan, byggkostnaderna,
markpriserna.

RÄNTAN
Tiden mellan världskrigen hade visat att de
fria marknadskrafterna inte kunde klara bo
stadsfrågan på ett tillfredsställande sätt.
Kriserna var många och lidandena för folk
stora. Hyresbetalarna kämpade sig till
vissa förbättringar, hyresreglering och stat
liga bostadslån med räntesubventioner.
TILLBAKA TILL 30-TALET
Trots de erfarenheter som gjorts om hyresocker och bostadskris ändrades politiken
snart och vi kan se klara tecken på återgång
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till fri bostadsmarknad. Både klara tecken
och klara effekter i form av ökade hyror.
I mitten av 60-talet gjorde regeringen en
stor »översyn» av bostadsfinansieringen.
Den resulterade i en rad åtgärder som mar
kerade en återgång till 30-talets bostadspo
litik, man tog bort garantilånen med ränte
subventioner, man beslutade avskaffa hyres
regleringen och man införde ett nytt lånesystem.

RÄNTEPOLITIKEN FRÅN LÅGRÄNTEPOLITIK TILL
HÖGRÄNTEPOLITIK
Under lång tid fram till mitten av 50-talet
hade regeringen drivit en räntepolitik som
innebar räntelägen på 2-3%. 1955 höjdes
räntan till 4,95%, en ovanligt stor föränd
ring. Men det visade sig att denna höjning
endast var inledningen till en fortsatt snabb
och stor höjning av räntan fram till nu:

Diagram över ränteförändringen 1939-1969
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Källa: En ny bostadspolitik.HR
Räntan har alltså stigit från 3,5% till 8,5%
på 15 år. Fram till 1968 då regeringen
gjorde en översyn av bostadsfinansieringen,
fick den snabba stegringen av räntan inte
så stor effekt på hyrorna. Det berodde på
de statliga garantilånen. Dessa garanterade
nämligen att räntan under de tio första
åren låg kvar på samma nivå. Bostadslånen
låg därför kvar på de räntesatser som gäll
de för 50-talet, 3-4%. Det innebar i realite
ten att staten subventionerade räntekost
naderna för bostäder. 1968 beslutade
statsmakterna att avskaffa detta system.
Med tanke på hur absolut avgörande ränte
kostnaderna är för hyrorna skulle denna
kraftiga räntehöjning på bostadslånen ha
rrsakat skyhöga hyresstegringar i ett slag.

kampen mot den och kräver lägre ränta.
Om däremot Sveriges räntepolitik »harmo
niseras» med högräntepolitiken i EEC-län
derna kommer det att ytterligare befästa
hyreshöjningspolitiken och dessutom för
svåra våra kampmöjligheter mot den höga
räntan. Den centrala räntepolitiken bestäm
mer räntan på bostadslån och därmed
hur höga våra hyror skall bli. Som vi sett
består hyran till 2/3 av räntor och amorte
ringar i nybyggda hus. Följderna för hyres
gästerna av ett ev framtida valutasamarbe
te mellan EEC-länderna och Sverige måste
undersökas av Hyresgästernas Riksförbund.
Vi måste som hyresgäster säga nej till varje
samordning mellan Sveriges och EEC :s
räntepolitik.

EEC - HÖGRÄNTEPOLITIKENS
HÖGBORG
Ni: detta skrivs (1973) har Svenska Riks- mken ansökt om valutasamarbete med
EEC:s centralbanker. Om detta samarbete
k ;mmer till stånd, kommer Sveriges ränte
politik att knytas ihop med EEC:s. Att
ien svenska regeringen i dag för en högrän:epolitik kan ändras genom att vi tar upp

PARITETSLÅNEN
För att ta steget över till högräntelån bit
för bit konstruerades ett lånesystem för
bostadsfinansiering, paritetslånesystemet.
Själva idén med paritetslån är att skjuta
de hyreshöjningar som följer med de höga
räntorna på framtiden: I stället för att be
tala den hyra som de höga räntorna egent
ligen kräver, lånar man ytterligare varje år,
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är på tillbakagång och nu den minst vanli
ga.
Generalentreprenad. En entreprenör sva
rar för genomförandet av uppdraget. Han
handlar sedan upp de olika specialentrepre
nörerna som krävs för byggandet. Denna
form är nu den vanligaste av de tre.
Tptalentreprenad. Samma som generalentreprenad, men huvudentreprenören sva
rar för själva planeringen av uppdraget.
De nna form är inte lika vanlig som gene
ralentreprenad, men på stark frammarsch.
De två senare formerna kan i första hand
genomföras av storföretagen eftersom de
mindre företagen inte har resurser att kun
na klara omfattande uppgifter. Detta leder
till att de mindre företagen slås ut eller
köps upp av de stora. Koncentrationen
har redan gått mycket långt. Ungefär 3%
av de byggföretag som finns har hela 70%
av marknaden.
DE STORA BYGGJÄTTARNA
Det finns ett 10-tal stora byggnadsföretag
i Sverige. Av dessa är Skånska Cementgjuteriet det absolut största. Det är för öv
rigt det största byggföretaget i hela Euro
pa.
Det ägs av Euroc, som indirekt kont
rolleras av Skandinaviska Enskilda Ban
ken. Skånska Cementgjuteriet har under
åren genom sin dominerande ställning
gjort mycket stora vinster.
Deras största konkurrent är BPA, som
ägs av LO-förbunden och K F: BPA var
1969-70 det största bostadsbyggande före
taget i Sverige. Alla de tio största byggfö
retagen utom BPA ägs av privatpersoner
och är på ett eller annat sätt knutna ende
ra till Skandinaviska Enskilda Banken eller
till Svenska Handelsbanken. Mellan de sto
ra byggföretagen existerar i de flesta fall’
ingen konkurrens (BPA möjligen undanta
get). De ingår ofta s k anbudskarteller med
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varandra. Visserligen är anbudskarteller
förbjudna enligt lag, men lagen är så
tänjbar att endast ett fåtal företag blivit
fällda i domstol.*
Samverkan sker inte bara mellan de olika
byggnadsföretagen, utan framför allt mel
lan de olika leden i byggandet. Så köper
t ex oftast byggnadsföretagen upp materi
al hos de byggnadsmaterialföretag som är
ägda av samma bank som äger själva bygg
företaget.

Anbudskarteller innebär att företagen
när de skall lämna in anbud på ett projekt
i förväg kommer överens om vem som ska
få projektet. De övriga företagen lägger
sina anbud över detta företags bud, som
får det.
Lagen som är mycket tänjbar när det
gäller anbudskarteller, säger att endast
avtal om samråd före anbudsgivningen är
olaglig. Det är alltså inte olagligt med sam
råd vid ett enstaka tillfälle. Det har skett
vid flera tillfällen att företagen t o m er
känt att de haft samråd före anbudsgiv
ningen. Man har ändå inte kunnat styrka
att de ingått avtal om samråd.
Ett välkänt exempel på anbudssamverkan är ett skolbygge i Falkenber. Men be
gärde in anbud och tre svarade. De hade
alla anbud på ungefär 3 miljoner mer än
kommunen beräknat. Vid en genomgång
av kalkylerna upptäckte man att alla tre
innehöll exakt samma slarvfel, samma pro
centuella prisskillnader och t o m samma
stavfel. De tre företagen åtalades. Ett all
deles solklart fall kan man tycka. Företa
gen blev frikända på samtliga punkter.

De tio största byggentreprenörerna
1. AB Skånska Cementgjuteriet
2. BPA Byggproduktion AB
3. Byggnads AB Balken
4. Johnson-koncernen (Nya Asfalt, Svenska Väg Granit
och Beton)
5. Svenska Industribyggen
6. Anders Diös AB
7. John Mattssons Byggnads AB
8. Calor-Celsius
9. Platzer Bygg AB
10. Byggnads AB LE Lundberg

omsättn -71
milj kr
3.053
2.107
1.314
900(1)
774
622
397
387
361
340

(1) Siffra från 1970. Uppskattad eftersom inga särskilda
siffror för enbart byggverksamheten finns.
STARK MONOPOLISERING ÄVEN
INOM BYGGNADSMATERIAL
BRANSCHEN
Byggnadsmaterialindustrin visar samma
mönster som byggnadsbranschen, markna
den domineras av ett fåtal, de viktigaste
företagen ägs av Skandinaviska Enskilda
Banken och Svenska Handelsbanken.
Vi ska gå igenom de viktigaste byggnads
materialen som exempel på hur koncent
rerat ägandet är.
Cement är en viktig vara. Visserligen an
vänds inte så mycket »lös» cement, men ce
ment används för att tillverka all sorts be
tong. Det finns två cementföretag i Sverige.
Det ena är Euroc ( f d Cementa), som har
ungefär 80% av marknaden. Euroc ägs av
Skandinaviska Enskilda Banken och ingår
i den s k Wehtje-gruppen.
Av de fjorton cementfabriker som fanns
i början av 1900-talet finns nu sju kvar.
Samtliga fabriker som lagts ner köptes först
upp av Skånska Cement (senare Cementa,
nu Euroc). Av de sju som finns kvar ägs sex
av Euroc.
Det företag som har resten av markna
den är Gullhögens Bruk, som ägs av Svenska

Handelsbankens investmentbolag, Industri
värden.
Lättbetong tillverkas av cement. Även här
finns två företag kvar. De är Ytong som ägs
av Gullhögens Bruk, samt iS/porex-fabrikerna
som ägs av Euroc. De har ett gemensamt
försäljningsbolag, AB Lättbetong, och har
delat upp marknaden mellan sig. Det finns
alltså områden där bara den ena får sälja
och vice versa. Dessutom har de några om
råden som »utjämningsområden», så att ing
en ska få sälja mer än den andra.
En annan produkt som tillverkas genom
förädling av cement är betongvaror (fabriksmässigt serietillverkade produkter av be
tong). Hälften av denna produktion sker i
tre företag:A-Betong, som ägs av Gullhö
gens Bruk, Skånska Cementgjuteriet, som
ägs av Euroc och Strängbetong, som ägs av
AB Betongindustri, som i sin tur ägs av Ce
menta. Hela byggandet i Sverige, från cement-betong-betongvaror-husbyggande är
nästan totalt inflätat i två jätteföretag som
leds av Skandinaviska Enskilda Banken och
Svenska Handelsbanken, och där framför
allt Skandinaviska Enskilda Banken genom
Euroc har kontroll över nästan allt som sker
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inom byggnadsverksamheten. Den övriga de
len av byggnadsmaterialbranschen uppvisar
i stort samma mönster. Spik- och dörrmark
naderna t ex domineras båda av karteller
mellan de största företagen. Den enda vikti
ga bransch som skiljer sig från de övriga är
trävarubranschen, där det fortfarande finns
en mängd företag.

nader efter det att Ytong köpt företaget
lade de ned Durox. Anledningen till att
Ytong köpte Durox var endast att man skul
le komma över de stora markområden som
Durux ägde, för att bl a bryta kalk där. Sta
ten pumpade alltså ut 74 miljoner kronor
till ingen nytta, för skattebetalarna vill sä
ga. Durox tidigare ägare tjänade på det, och
Ytong blev ännu större och fick större
STATEN GRIPER IN
marknad. Vad staten gjorde var alltså inte
1965 gjorde staten en inbrytning i byggmate att bryta monopolens makt utan att stär
rialbranschen. De köpte upp det konkurs
ka den.
färdiga lättbetongföretaget Durox för 34
SAMMANFATTNING
miljoner kr. Tidningarna fylldes av artiklar
En tredjedel av hela byggnadsmaterial
om vilken betydelse detta skull få, Nu skul
branschen domineras av ett enda företag,
le monopolens makt brytas. Köpet sas vara
Euroc. Detta företag ägs av Skandinaviska
inledningen till en lång rad åtgärder för att
göra priserna på byggmaterial väsentligt läg
Enskilda Banken och är det klart största
re. Under tre år investerades ytterligare 40
byggmaterialproducerande företaget i Sve
miljoner kronor i företaget. 1968 såldes fö
rige och då räknas ändå inte alla dess dot
retaget, fortfarande konkursmässigt, till
terbolag in. Samtidigt äger Euroc byggföre
Ytong för 29 miljoner kronor. Och tre må
taget Skånska Cementgjuteriet, som är

störst i hela Europa som byggnadsentre
prenör. Tillsammans med övriga företag
i den s k Wehtje-gruppen (som ägs av
Skandinaviska Enskilda Banken) har de
ett mycket omfattande inflytande och
kontroll över allt byggande i Sverige.
Och utvecklingen inom byggnadsbranschen
går mot fortsatt centralisering. Se föregå
ende sida exempel på hur en bank köpt
upp en hel kedja av företag där många led
finns.

FÖR ATT STOPPA HYRESHÖJ
NINGARNA MÅSTE REGERINGEN
INFÖRA PRISSTOPP OCH SLOPA
MOMSEN PÅ BYGGMATERIAL.
MEN FÖR ATT KUNNA SÄNKA
HYRAN MÅSTE BÅDE DEN TUNGA
BYGGMATERIALINDUSTRIN OCH
BYGGNADSFÖRETAGEN FÖRSTAT
LIGAS.
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MARKSPEKULATION
OCH MARKPRISER

Den privata äganderätten till mark innebär
att det går att tjäna pengar på att köp upp
mark när priset är jämförelsevis lågt och
att sedan sälja den dyrt, när marken behövs
och priset stiger.
Allteftersom städerna och tätorterna
sväller ut, därför att det befinns lönsamt
att koncentrera industrier, och därmed ar
betstillfällen och bostäder, till vissa stor
stadsområden, trissas markpriserna i när
heten av dessa städer ohc tätorter i höjden.
De som äger marken inom ett område som
står i tur att bebyggas har intresse av att
behålla marken så länge som möjligt för
att driva upp priset ytterligare och därige
nom öka sin vinst.
Kommunerna och länsstyrelserna har
visserligen s k planmonopol, dvs kommu
nen utarbetar och antar stadsplaner, där
den kommande utbyggnaden utformas i
stort, och förslaget måste sedan fastställas
av länsstyrelsen. Det är alltså kommunen
som avgör var och när byggandet ska bli
av. Men det är inte svårt för intresserade
markspekulanter att via personliga kontak
ter få reda på vilka utbyggnadsplaner som
finns inom kommunen och att på så sätt i
god tid lägga sig till med mark inom såda

na områden. När markpriserna blir höga
ökar också byggarnas intresse av att utnytt
ja och exploatera markbitarna så hårt som
möjligt, bygga tätt och högt, för att få ut
så mycket lägenheter och hyresinkomster
som möjligt. Det blir mindre plats över
till lekytor och grönområden, och vi får
just den typ av sterila och hopträngda bo
stadsområden som vi har sett växa upp
runt omkring i Sverige under de senaste
15-20 åren. I början av 60-talet kunde en
kommunalpolitiker från landsorten reage
ra så här:
»Jag har sett skrämmande exempel på
hur konkurrensen skruvat upp markpris
nivån på ett sätt som gjort att kommunen,
som har ansvaret för markpolitiken och
bostadsproduktionen, inte velat följa med
i svängarna. För någon tid sedan besökte
jag en av Stockholms förorter tillsammans
med ett stort antal kommunalmän från
större och medelstora landskommuner
och köpingar. Alla kände sig ille berörda
efteråt. Vi hade fått se hur man byggde
väldiga huskolossertrots att det fanns gott
om outnyttjad råmark i kommunen. Mark
priserna hade skjutit i höjden, 5-7 kr/kvm
för outnyttjad råmark. För en liten radhus-

eller kedjehustomt betalades 11-12.000 kr.
Kommunen skyddade sina egna ekonomis
ka intressen genom att teckna exploaterings
avtal med byggmästaren/exploatören, men
vem tänkte på den bostadssökande? Han
får finna sig att betala hur mycket som
helst för att få en bostad.» (Fortbildnings
kurs i stadsbyggnad vid Kungl Tekn Hög
skolan 13-15 april 1961. Stencil).

Numera behöver man knappast åka till
Stockholm för att studera sådana erfarenhe
ter. Markpriserna har stigit i allt snabbare
takt under senare år. Den genomsnittliga
siffran för hela landet är 12% per år för ti
den 1964-69. I Storstockholmsområdet
ligger nu markpriset på i genomsnitt 100
kr/kvm. På landsbygden ligger det på ca
20-30 kr/kvm för planerad mark.

Vad gör dessa markstegringar på hyran? Kostnaderna gäller perioden 1964-1969.

Hela riket
Stockholm
Göteborg
Malmö-Lund

Så här mycket har markkostn
stigit per kvm lägenhet och år
1.833 kr
3.290 kr
1.213 kr
2.030 kr

KOMMUNERNAS MARKPOLITIK
Ett försök att komma till rätta med proble
met utgjorde den lag som infördes 1967 och
som fastställde att kommunerna skulle ha
förköpsrätt till mark som skulle bebyggas.
Men det innebar i praktiken bara att kom
munen om den vill utnyttja förköpsrätten
måste köpa marken till det pris som gjorts
upp mellan en privat markägare och t ex ett
byggföretag. Det kan t o m förekomma att
markägaren ingör ett skenavtal med en köpa
re för att tvinga kommunen att betala ett
visst pris. I de flesta fall har kommunen helt
enkelt inte råd att utnyttja sin förköpsrätt.
En statlig fond för lån till kommunala mark
köp finns visserligen, men det årliga belopp
som finns tillgängligt (30 miljoner kronor)
är helt otillräckligt.

Så här mycket gör det i
hyresökning per år
93 kr
168 kr
62 kr
104 kr

Som komplement till förköpsrätten har
kommunerna också möjlighet att exproprie
ra, tvångsinköpa, mark som behöver bebyg
gas. Priset bestäms av en domstol, om kom
munen och markägaren inte kan komma
överens. Principen är att priset ska motsva
ra vad som är »normalt» på orten. Inte heller
detta har kommunerna kunnat utnyttja i nå
gon större utsträckning. Situationen är därför
fortfarande den att de flesta kommuner inte
har någon markreserv att tala om. När bya
bostadsområden behöver byggas är det
alltså säljarnas marknad, dvs fritt fram för
markspekulation.
Ett talande exempel på hur de privata
markägarna kan förhindra och fördyra
bostadsbyggandet inträffade i Nacka för
några år sedan:
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Ett nytt storcentrum planerades. Kom
munen hade redan investerat 21 miljoner
kronor i vägbyggnader osv för att möjlig
göra bebyggelse. Men marken ägdes av
Wallenberg, som inte sålde den till Nacka
stad utan till Skånska Cement (numera
Cementa) och Bygg-Oleba för ca 25 mil
joner kronor. Familjen Wallenberg hade
köpt marken vid sekelskiftet för ca 10 öre/
kvm och sålde den nu för ca 13 kronor.
Nacka hade erbjudit 6 miljoner kronor
för marken. Genom att invånarna i Nacka
hade finansierat investeringarna via skatte
medel ökade markens värde för Wallenberg,
som gjrode sig en nätt förtjänst på affären.
I de centrala delarna av städer och tät

V ILL K O M M U N E N K Ö P A V A P
MARK,
N/l A C C E P T E R A
V Å R T PRIS OCH V Å R A
V IL L R O

24

orter har markspekulationen ofta varit än
nu mer lönande. I samband med att gamla
kvarter rivs och bebyggs med nya hus, »sa
neras», gör man om stadsplanen så att ytan
kan utnyttjas hårdare. Större och högre
hus byggs, och affärer och kontor får er
sätta bostadshus, eftersom det ger högre
hyresinkomster. Ett exempel på detta är
Skandinaviska Bankens huvudkontor vid
Sergels torg i Stockholm. Kontoret omfat
tar över ett kvarter med en total yta på
63.000 kvm. Tillsammans med två mindre
bankbyggnader vid Hötorgscity har dessa
kostat mer än vad 4.000 bostäder inklusi
ve affärer, daghem etc kostar i en Stock
holmsförort.

BYGGJÄTTARNA OCH MARKEN
Men för att kunna utnyttja den numera
högt specialiserade produktionstekniken
behöver byggjättarna mark att bygga på,
stora markbitar med svängrum för de sto
ra byggmaskinerna. De behöver också
fritt spelrum när det gäller att planera, pro
jektera markområdet, så att de kan bygga
på ett sätt som passar just deras byggtek
nik. Det har lett till att de stora byggföre
tagen också har köpt upp mark i stor om
fattning. Enligt en statlig utredning, Kon
kurrens och bostadsbyggandet (SOU
1972:40) ägde t ex Skånska Cementgjuteriet år 1970 drygt 5.800 hektar exploateringsmark. Som jämförelse kan nämnas
att Malmö kommun vid samma tidpunkt
ägde drygt 4.700 hektar. Utredningen på
pekar också att närmare 60% av byggföre
tagens markinnehav låg inom de tre stor
stadsregionerna, dvs inom mycket expan
siva regioner, och att även huvuddelen av
marken utanför storstadsområdena låg i
anslutning till expanderande tätorter.
Det är lätt att inse att effekten blir att
byggföretagen på detta sätt kan ställa ulti
matum till kommunerna: Vill ni bygga på
den mark som vi äger? Javisst, men då får
ni köpa den dyrt, och bara på villkor att
vi får hand om byggandet!
HYRESGÄSTERNA MÅSTE HA
INFLYTANDE ÖVER PLANERINGEN
För att ytterligare underlätta ett rationellt
byggande, dvs rationellt för byggföretagen,
:nte för de kommande hyresgästerna, strä
var byggföretagen efter att så mycket som
möjligt tillämpa totalentreprenad, som vi
redogjorde för i ett tidigare avsnitt på sid
. Det innebär i de flesta fall i praktiken
-ix byggföretaget får hand om hela bygg
processen, från planering av hustyper och
rrushöjder, grönområden, affärscentra etc,
:ill husens och lägenheternas konkreta ut

formning när det gäller byggnadsmaterial,
lägenhetsstandard osv. Beställaren, t ex
kommunen via ett s k allmännyttigt bo
stadsföretag, får bara ett antal färdiga för
slag att välja mellan. Det finns i realiteten
inte några regler för hur dessa olika för
slag ska bedömas, hur ett högre pris ska
vägas mot en ev högre standard eller ett
annat byggnadssätt. Och om beställarens
inflytande över den konkreta utformning
en av bostadsprojektet blir litet är det ju
lätt att förstå hur obefintliga möjligheter
na blir för dem som ska bo i området att
göra något åt de brister och missförhål
landen som blir en följd av en sådan plane
ring.
Byggföretagen hävdar att totalentrepre
nad innebär lägre byggnadskostnader.
Men det slår i varje fall inte igenom i form
av lägre hyror. Och t o m i den statliga ut
redningen som nämndes ovan erkänner
man på statliga utredningars försiktiga och
tillkrånglade sätt att uttrycka sig:
»I detta läge kan byggföretag, inte
minst om de äger mark som skall bebyggas,
lätt få en dominerande ställning i förhållan
de till kommuner och byggherrar. Sålunda
torde byggföretagen genom sitt markinne
hav ibland kunna i praktiken beskära kom
munernas handlingsfrihet i fråga om be
byggelsens utformning. Vidare synes man
kunna anta att byggföretag i en del fall
har kunnat utnyttja sin ställning till att
begränsa konkurrensen vid upphandling
av bostadsprojekt med åtföljande risker
för högre produktions- och bostadskostna
der än vad som hade kunnat erhållas ge
nom obunden upphandling.»
Det blir med andra ord hyresgästerna
som får betala.
Kommunernas ställning gentemot des
sa byggjättar måste förstärkas. ALL
MARK MÅSTE ÖVERFÖRAS TILL
KOMMUNERNA.
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HYRESLAGEN HYRESGÄSTERNAS LAG ?
Hyreslagen ska reglera förhållandet mellan
hyresgäst och hyresvärd i de olika situationer
som kan uppkomma. Den tar mest hänsyn
till ägaren och innehåller ganska detaljerat
vad en hyresgäst får och inte får göra med
den hyrda lägenheten så att hyresvärden
kan få ersättning om värdet skulle sjunka
på lägenheten. Betalning av hyran för lägen
heten är också noggrannt reglerad i hyres
lagen. Om man inte »sköter sig» och betalar
hyra på utsatt tid kan hyresrätten till lägen
heten förverkas vilket innebär att man blir
uppsagd från lägenheten.
Sa här står det i 42 §:
Hyresrätten är förverkad och hyresvär
den således berättigad att uppsäga avtalet
1. om hyresgästen dröjer med betalning av
hyra som utgår i pengar utöver två varda
gar efter förfallodagen...
2. om hyresgästen utan behövligt samtyc
ke eller tillstånd överlåter hyresrätten...
3. om hyresgästen inrymmer utomstående
personer i lägenheten eller använder den
för annat ändamål...
4. om hyresgästen ... är vållande till att
ohyra förekommer i lägenheten
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas...
Kan då hyresvärden göra vad han vill, ta
vilken hyra han vill etc.
Så här säger hyreslagen i 48 §:
Vid förlängning av hyresavtal är hyres
gästen skyldig att godtaga den hyra som
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hyresvärden fordrar (! ). Om hans krav är
oskäligt, skall dock hyran utgå med skä
ligt belopp. Fordrad hyra är att anse som
oskälig om den väsentligt överstiger hyran
för lägenheter som med hänsyn till bruks
värdet är likvärdiga...
Klara papper, eller hur? Vad är då »skäligt»
och »oskäligt» och »väsentligt överstiger»
och vad är en »likvärdig» lägenhet?
Eftersom hyresgästerna varit helt utläm
nade åt hyresvärdens godtycke, har rege
ringen varit tvungen att förstärka hyresgäs
ternas rätt att bo kvar som på lagspråk kal
las besittningsskydd, ex hyresvärden ska
inte ha rätt att vägra sina hyresgäster att
byta lägenhet eller att någon släkting eller
sammanboende överta den om man inte
kan använda den själv. Han ska inte heller
kunna säga upp kontraktet vid »vanvård»
eller liknande om »förseelsen är ringa» och
hyresgästen genast rättar till felet.
Vid uppsägning av kontraktet har man
rätt att bo kvai om man har bott mer än
9 mån och huset inte ska rivas.
BESITTNINGSSKYDDET ÄR ETT
SKYDD FÖR HYRESGÄSTEN MEN
LÅNGT IFRÅN TILLRÄCKLIGT. VI
MÅSTE KRÄVA ATT HYRESLAGEN
SKRIVS OM SÅ ATT DEN KLART TAR
STÄLLNING FÖR HYRESGÄSTENS
RÄTT OCH TYDLIGT UTSÄGER FAS
TIGHETSÄGARNAS SKYLDIGHETER.

HYRESREGLERINGEN
OCH DE ÄLDRE HUSEN
Vid den allmänna översyn av lagarna som
gjordes under 60-talet beslutade man att
succesivt avskaffa hyresregleringen, dvs
den lag som införts för att hålla tillbaka
hyreshöjningarna och som innebar att rege
ringen beslöt om höjningen i de privata huhus som var byggda före 1958. Vissterligen
har hyresregleringen haft stora begräns
ningar för hyresbetalarna. T ex att få ige
nom regelbundna reparationer. Men på det
stora hela har den haft en positiv betydel
se för hyresbetalarna.
På de platser där regleringen avskaffas
ska hyrans storlek värderas efter bruksvärdesprincipen. Lägenheterna ska undersö
kas vad beträffar utrustning, standard och

läge och därefter ska hyran bestämmas i
förhållande till likvärdiga —dvs de allmän
nyttiga bostadsföretagens hyror.
Ju mer centralt ett hus ligger och ju
närmare man har till olika servicfunktioner desto högre hyra ska man få. Eftersom
de flesta äldre hus ligger nära städernas
kärnor innebär detta att stora hyreshöj
ningar är att vänta.

HYRESREGLERINGEN MÅSTE BIBEHÅLLAS OCH FÖRSTÄRKAS SÅ
ATT DE PRIVATA HUSÄGARNA INTE
FÅR TA UT MER I HYRA ÄN VAD
SOM MOTSVARAS AV SJÄLVKOSTNA
DEN PÅ VARJE HUS
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Enade vi stå—
söndrade vi falla
Som vi tidigare sett, finns det möjlighet att
sänka hyran avsevärt. Men dessa möjlighe
ter innebär inte att det automatiskt blir
så. De stora bankerna och byggmonopolen
har intresse av att räntan är hög. Deras en
da drivkraft är att få så stor vinst som möj
ligt. Hyresgästerna å andra sidan är intresse
rade av så låg hyra som möjligt för att kun
na klara alla utgifterna på lönen. Det är
lätt att förstå att det måste råda stora m ot
sättningar mellan monopolkapitalet och
den stora massan av hyresbetalare.
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HYRESGÄSTERNA ORGANISERAR SIG
I och med första världskrigets utbrott för
sämrades arbetarklassens och folkets situa
tion; penningvärdet föll, livsmedelspriserna
steg och hyrorna ökade kraftigt.
Redan 1907 hade det svåra läget för hy
resgästerna lett till bildandet av hyresgäst
föreningar. Men först 1917 skapades de
första bestående föreningarna. Stockholmsföreningen bildades 1917 och indelades
1921 i sektioner med en sammanbindande

centralstyrelse. I Göteborg började förening
arna fungera omkring 1917-20.
1921 beslöt föreningarna runt Stock
holm att tillsätta en kommitté för att bl a
utreda hyresläget och utarbeta förslag till
stadgar till en samarbetskommitté mellan
hyresgästföreningarna i Sverige.
Redan 1914 hade Sveriges Fastighetsagarförbund bildats.
HYRESGÄSTERNAS RIKSFÖRBUND
BILDAS
Inför hotet om hyresstegringslagens av
skaffande 1923 krävde flera föreningar
att en samordnande centralorganisation
skulle bildas. I nummer 1 av Hyresgäster
nas Riksförbunds organ »Vår bostad» fast
slog man dess linje så här : att riksförbun
det har till ändamål »...att åstadkomma
en socialt betonad lagstiftning till skydd
för hyresgästerna ... Slutligt måste för
bundet även som en fullt likvärdig upp
gift uppställa den lokalt organiserade verk
samheten, som måste arbeta enligt förbun
dets program och för att bevaka hyresgäs
ternas intressen främst vid, av hyresvärdar
na företagna uppsägningar och hyreshöj
ningar.» Landets första HSB-avdelning
skapades 1923 av hyresgästföreningen i
Stockholm. Samma år slopades lagen om
hyresstegring. Detta resulterade i hyreshöj
ningar, massuppsägningar och vräkningar.
De fattiga drabbades hårdast. Ett tusental
familjer inhystes i kaserner och gymnastik
salar och staten byggde tillfälliga nödbarac
ker.
OLSKROKSKONFLIKTEN
Under 30-talets krisår stegrades hyreskampen på många håll. Ett exempel är Olskroken i Göteborg 1935-36. Den var också
ett bra bevis på vad de lokala avdelningar
na kunde åstadkomma då de samordnade
sin kamp.

Hyresgästerna fick betala skyhöga hy
ror för de dåligt underhållna fastigheter
na som inte var reparerade på länge. Hyres
gästerna beslöt därför att uppskjuta hyresinbetalningarna då fastighetsägarna vägra
de att förhandla. Hyresvärdarna svarade
med att säga upp kontrakten och hota
med vräkning. De försökte splittra hyres
gästerna genom att meddela att de som
gick ur hyresgästföreningen skulle få bo
kvar. Efter långa förhandlingar inför för
likningsman godtog parterna budet. Fas
tighetsägarna saboterade förhandlingarna
för över 200 fastigheter i Göteborg. Hyres
gästföreningen i Göteborg utfärdade bloc
kad mot dessa lägenheter och fastighets
ägarna avbröt förhandlingarna. De rege
ringen tillsatt en medlingskommission åter
upptogs dessa igen. Ett medlingsförslag
godtogs av hyresgästerna. Resultatet blev
i hyressänkningar 176.444 kr och en del
reparationer av lägenheterna.
1935 gjorde Göteborgs hyresgästföre
ning en utredning som visade att fastig
hetsägarnas vinster mellan 1913-33 upp
gick till 7 miljoner kronor. En hyressänkningskampanj startades därför för att akti
vera hyresgästerna i kamp för sänkta hy
ror. I fyra månader förhandlade man utan
resultat. Då uppmanade styrelsen alla hy
resgäster att betala in hyra efter de gamla
kontrakten. Fastighetsägarna vägrade att
ta emot hyrorna och svarade med vräkningsdomar. Dessförinnan hade blockad
utfärdats på lägenheterna och transport
arbetarna som skulle utföra vräkningarna
stödde hyresgästerna och vägrade. Stadens
myndigheter tillsatte då nio egna tjänste
män för att verställa vräkningarna. Hyres
gästerna demonstrerade medan kronofog
den bar ut möblerna och pengar hade
samlats in över hela landet för att de vräk
ta skulle kunna fä nya bostäder.
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Nödbostäder i Göteborg 1923. Varje familj hade ett bås!

Efter ytterligare flera månaders förhand
lingar kom man slutligen fram till en upp
görelse som blev en stor seger för hyres
gästerna. Alla väsentliga krav tillgodosågs.
FRÅN HYRESREGLERING
TILL BRUKSVÄRDERING
Under andra världskriget sjönk bostads
byggandet och spekulation i bostäder
sköt fart. För att förhindra detta, tvangs
regeringen införa en lag om hyresregle
ring 1942. Regleringen fungerade, trots
sina brister, som en spärr mot värdarnas
hyreshöjariver.
Detta innebar dock inte något hyresstopp för regeringen tillämpade s k gene
rella hyreshöjningar, som återkom med
några års mellanrum. Utöver dess fick
värdarna inte kräva fler höjningar. (Sär
skilda tillägg fanns dock).
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Mot slutet av 60-talet var man redo
att slopa regleringen, till hyresvärdarnas
stora belåtenhet. Det första försöket
gjordes 1968, men man tvangs att dra
tillbaka förslaget på grund av den starka
opinionen mot avvecklingen.
1970 försökte statsmakterna igen.
Båda gångerna var Hyresgästerna Riksför
bund positivt till avskaffandet. Förbunds
ordförande Erik Svensson sade redan på
kongressen 1957: »Jag delar den uppfatt
ningen att det av sociala skäl inte är möj
ligt att inom den närmaste tiden slopa
hyresregleringslagen, men säger samtidigt
att jag skulle motta ett meddelande om
lagens slopande utan att ett ögonblick
darra på maschette‘n. Jag tillhör inte dem
som anser hyresregleringens fortbestånd
i nuvarande form som ett villkor för en
livskraftig hyresgäströrelse...»

I Stockholm där motståndet var sär
skilt starkt gav två avdelningar ut en skrift
gemensamt mot hyresregleringens avskaf
fande, »Spelet om hyran». Föreningssty
relsen vägrade anslå pengar till broschy
ren så att avdelningens medlemmar fick
själva bekosta den.
Fullmäktige i Storstockholms hyresgäst
förening uttalade sig emot avvecklingen,
men styrelsen har inte följt fullmäktiges
direktiv genom att i handling stå i spetsen
för medlemmarnas opinion.
Det starka motståndet har tvingat rege
ringen att använda en ny metod: man av
vecklar regleringen bit för bit.
Hyresregleringen avskaffas först på vis
sa orter (där det inte är bostadsbrist) och
för vissa årgångar av hus 1958-68. Denna
metod gör inte bara åtgärden mindre märk
bar, den splittrar också kampen mot rege
ringens avskaffande, eftersom det inte
irabbar alla samtidigt.
Ett annat lockbete var att hyresgästerna
i -culle få inflytande över sina hyror. I de
".us som fortfarande är hyresreglerade skall
- yresmarknadens parter förhandla om höjring av hyran istället för de tidigare gene
rella påslagen.
Nästa steg blir den totala och slutliga
. v ecklingen vid utgången av 1974.
I de hus som inte är hyresregelerade
• ill bruksvärdesprincipen användas. Vid
• ressättning skall då hyran anpassas till
~ . an i jämförbara objekt I första hand
*_ill de allmännyttiga bostäderna användas
: n jämförelseobjekt, vilket knappast kom- t: att sänka hyrorna.
Närhet till affärscentrum, T-bana, skola,
LiZhem etc bidrar också till att höja lägeniir.ens bruksvärde och därmed också en
i r.mgrav hyran. Denna service får vi allt- :: rst betala genom våra skatter och sedan
i
på hyran.

DEMOKRATIN - ETT LIVSVILLKOR
INOM HYRESGÄSTRÖRELSEN
Den högkonjunktur som följde efter kri
get förbättrade bostadssituationen. Samti
digt ökade centraliseringen ytterligare i
HR. Kongressperioderna förlängdes från
1 år till 3 år. Alla lokalavdelningarna
(194 st) slogs samman till storföreningar
(22st). De lokala avdelningarna har ingen
egen ekonomi längre utan den handhas av
föreningarna som i sig kan rymma ett fler
tal avdelningar spridda över ett stort om
råde: län eller större.
Ombudsmännen som förut anställdes
lokal, anställs nu av riksförbundet. Dessa
förändringar har medfört att hyresgäster
nas inflytande och möjlighet att påverka
föreningen eller riksförbundets beslut har
beskurits. Detta har sedan lett till att med
lemmarna har passiviserats medan arbetet
alltmer övertagits av styrelser och ombuds
män.
Hyresgästernas Riksförbunds ledning
anser att den tiden är förbi, då hyresgäst
föreningarna skall vara kamporganisationer.
I stället skall hyresgäströrelsen vara en förhandlingsapparat lik LO, där ledningen
gör upp med motparten utan att fråga med
lemmarna.
Det är de höga hyrorna och den försäm
rade miljön som tvingar hyresgästerna till
kamp mot dem som tjänar på detta. Men
för att kampen skall vara maximalt effek
tiv måste vi ha ett bra verktyg - en kampduglig hyresgästorganisation. Utan demo
krati inom rörelsen (att ledningen företrä
der medlemmarnas enade vilja) kan det in
te bli tal om en verklig kamporganisation.
I dag måste kampen föras mot fastighets
ägare, banker och byggmonopol, men ock
så mot en reaktionär ledning inom hyres
gäströrelsen, som går fastighetsägarnas,
bankernas och byggmonopolens ärenden.
Som vi sett tidigare har ledningen t o m
tagit ställning mot hyresgästernas kamp

31

mot höjningar och andra försämringar. Åke
Lindh, vice ordförande i Riksförbundet,
sa att det var bakgårdsromantik när hyres
gästerna i Sollentuna ville ta ett uttalande
mot höjningarna av de redan höga hyrorna.
Ordföranden Erik Svensson tycker att »häl
san tiger still» när man undrar varför inte
flera hyresgäster hade protesterat mot höj
ningarna i de hyresreglerade områdena. I
Vår Bostad, som är Riksförbundets tidning,
kunde man i nr 10/72 läsa hur Åke Lindh
skriver att Hyresgästföreningarna måste ta
ansvar för bostadsföretagens ekonomi och
därför måste gå med på höjningar eftersom
man fått inflytande och insyn. Så resonerar
också de flesta ombudsmännen vid förhand
lingar och på möten med medlemmar.
Då fullmäktige i Storstockholmsföreningen flera år i rad krävt beslutanderätt över
hyresavtalen säger ledningen att medlem
marna »inte är insatta i problematiken» och
därför inte kan ges beslutanderätt. »Så vik
tiga frågor måste avgöras av experter/ombudsmän.»
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
ÄR EN ENHETSFRONT
Liksom i fackföreningen har ledningen allt
mer lyckats centralisera rörelsen och för
sökt undandra de viktiga besluten från med
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lemmarna i sina försök att försvara den allt
mer omöjliga regeringspolitiken. Denna ut
veckling har skett trots ett starkt motstånd
från medlemmarna. Odemokratiska meto
der, hetskampanjer, kupper med partilis
tor och uteslutningshot har varit vanliga
för att bekämpa dem som konsekvent häv
dat hyresgästernas intressen.
Inför Storstockholmsföreningens års
möte 1972 och nomineringen av ombud
till Riksförbundets kongress åsidosattes
den i demokratisk ordning valda valbered
ningens förslag av en helt sociademokratisk
partilista. Flertalet kandidater på listan ha
de knapp visat sig för hyresgästerna i sina
avdelningar, än mindre varit aktiva kämpar
i hyresfrågor. Denna lista skapade djup
splittring på årsmötet och senare även i
avdelningarna. Det var många ille berörda
fullmäktigeombud som gick upp och tog
avstånd från hetsen och påpekade hur par
tipiskan ven i lokalen.

Hyresgäströrelsen skall vara partipoli
tiskt obunden. Men det betyder inte att
den är »opolitisk». Den bör och skall ställa
riktiga politiska krav åt hyresgästerna. Det
viktigaste är att bilda en enig front mot
fastighetsägarna oavsett partitillhörighet.

Hyresgästföreningen—
en kamporganisation?
Kan Hyresgästföreningen förvandlas till
en kamporganisation? All erfarenhet av ar
betet inom HF under de senaste åren visar
att det går. Men det är ingen lätt uppgift.
Som vi vet faller inget reaktionärt utan att
nan genom kamp fäller det.
Tänk efter: pamparna inom hyresgäst
rörelsen är få och vi hyresgäster är många.
5kall vi, som är i majoritet, lämna hela rö
relsen till några få, som inte vill kämpa mot
rastighetsägarna, bankerna och byggmonor olen? Givetvis inte. Vi skall i stället kämra för att ersätta dessa dåliga ledare med
: igliga hyresgästkämpar, som vi kan lita
rå. Men då måste den stora medlemsmajoretens passivitet brytas och många nya
-edlemmar fås med, så att den blir en verkz folkrörelse. Skall vi ha en hyresgäströe.se, skall det vara en hyresgästernas kampnanisation och inte en ja-sägare till regel- ^r.dna hyreshöjningar. Och detta kan in: göras utan samtliga medlemmars aktiva
"e dverkan.
RAKTIKEN LÄR OSS
skall vi sätta i gång?
Oavsett vilket hus man bor i kan man
: :ra med att undersöka vissa grundläggan;: fakta: Vem är hyresvärd? Hyrorna i hu
-

sets lägenheter? Nästa hyreshöjning? Mil
jön (lekplatser, service, lägenhetens stand
ard)? Finns det någon kontaktkommitté
i huset? Redan denna information kan va
ra anledning nog för att sammankalla hy
resgästerna i huset till ett möte för att reso
nera om dessa ting. Till ett möte kallar
man genom flygblad och dörrknackning.
Om det finns en kontaktkommitté i huset,
samarbeta med den. En lokal måste bokas
för mötet. Om mötet sdan enas om åt
gärder t ex mot en hyreshöjning, är det
viktigt att majoriteten av hyresgästerna är
eniga om kraven. En namnlista är en bra
sak om mötet inte var så välbesökt.
HYRESVÄRDEN HAR LAGEN
- VAD HAR VI?
Massuppsägning
I en förort till Stockholm hade en husäga
re fått tomträtt och stora grundläggningsbidrag under villkor att han sökte statliga
lån, vilket han också gjorde. Men några år
efter det han byggt huset och fått lägenhe
terna uthyrda, tog han tillbaka sin ansö
kan och skaffade i stället privata lån till
högre räntor. Genom brister i hyresregle
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ringslagen och genom kommunens flat
het kunde han nu peka på högre kostna
der och begära att hyresnämnden skulle
fastställa hyror högt över vad hyresgäster
na redan betalade. Han vill ha 115 kr/kvm
och retroaktiva hyror för flera år.
Hyresgästerna sammankallade ett möte
och valde en delegation till att förhandla
med värden. Eftersom de boende i denna
förort tagit upp kampen i hyresgästföre
ningen på alla nivåer fanns det också en
bra kontaktkommitté och avdelningssty
relse i området. Dessa stod på hyresgäster
nas sida. Den valda delegationen tog med
sig en ombudsman från Storstockholms
hyresgästförening och gick upp till hus
ägaren. Denne meddelade att han endast
förhandlade med hyresgästföreningen.
»Hyresgästföreningen, det är vi», svarade
delegaterna och lade upp förhandlingsfullmakter från 80% av hyresgästerna. Men
styrkan låg inte bara i detta. Värdens nya
hyreskrav låg en bit över den normala hy
resnivån i nybyggnationen och det gjorde
att hyresgästerna vilken dag som helst
kunde få en annan lägenhet för samma
pris eller lägre. Därför kunde man ena ma
joriteten bakom en massuppsägningshot.
Om inte värden drog tillbaka sina krav i
hyresnämnden skulle de flesta säga upp si
na kontrakt och flytta. De lovade också
att meddela alla eventuella nya bostadssökande om hyresvärdens beteende så att
de såg sig om på annat håll. Detta gav hus
ägaren stora skälvan. Det skulle bli svårt
att hyra ut alla lägenheter på nytt till de
skyhöga hyrorna. Han fick ge sig. Hyrorna
fastställdes i förhandlingar till 98 kr/kvm.
inga retroaktiva hyror betalades och upp
sägningstiden sänktes från sex till tre måna
der.
I områden med visst bostadsöverskott
i högre hyreslägen kan massuppsägnings
hot och blockad vara mycket verksamma.
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Eftersom uppsägningarna formellt inte be
höver ske förrän vid ett speciellt datum (of
tast tre månader före 1 oktober) behöver
hyresgästerna inte heller skriftligt binda
sig vid uppsägningarna om förhandlingarna
förs under andra delar av året. Det gör att
hotet kan sättas in utan att alla —om kam
pen inte leder till seger —behöver flytta
om de inte vill när uppsägningsdagen väl
kommer.
Hyreshöjningsbojkott
På ungdomshotellen i Stockholm och på
Lidingö tog arbetande ungdomar upp kam
pen mot en hyreshöjning sommaren -71.
Enligt § 1 i stadgarna för den kommuna
la stiftelsen Hem för Ungdom skall den ar
beta för »goda hem till mindre välsituerade
ungdomar för låga bostadskostnader.»
Trots detta var kvadratmeterhyran på fle
ra ungdomshotell betydligt högre än i om
givande likvärdiga bostäder. En hyreshöj
ning innebar för många ungdomar att de
tvingades flytta. Och vart skulle de flytta
med den bostadskö som finns i Stockholm?
Alltså beslöt man säga stopp. Stormöten
på varje hotell valde aktionsgrupper och
en gemensam samordningskommitté bilda
des. Ungdomarnas krav gällde i första hand
hyran men också bl a insyn i stiftelsens
kostnader, att matkupongstvånget slopa
des och krav på representanter för de boen
de i stiftelsens styrelse.
Ungdomarna beslöt att bojkotta höj
ningen, betala enbart den gamla hyran och
pröva hyrans skälighet hos hyresnämnden.
Höjningen betalades till överexekutor i
länsstyrelsen. Detta är helt lagligt. Enligt
§21 i hyreslägen skall hyresgäst, som inte
godkänner en höjning av hyran, inbetala
den gamla hyran och deponera höjningen
hos överexekutor i länsstyrelsen. Så länge
ärendet behandlas’i hyresnämnden kan hy
resgästen inte vräkas trots att hyresvärden
sagt upp avtalet.

I ett års tid bojkottade ungdomarna
hyreshöjningen och lyckades till sist upp
skjuta höjningen, vilket i praktiken inne
bar en hyreshöjning i stället för två.
I Uddevalla -72 användes samma kamp
metod som på ungdomshotellen. Dessutom
gick de kämpande hyresgästerna på Hyres
gästföreningens därpå följande årsmöte för
att aktivt delta i dess arbete i fortsättning
en.
Maskning
Enligt §42 i hyreslagen är hyresrätten för
verkad och hyresvärden berättigad att säga
upp avtalet om hyresgästen dröjer med be
talningen av hyran i två vardagar efter förfallodagen.
Hyresgästen återfår hyresrätten om:
o hyresvärden inte använt sig av sin
uppsägningsrätt,
o hyran inbetalas senast tolfte varda
gen från uppsägningen (§44).
Beslut om vräkning kan således inte
meddelas hyresgästen förrän efter 14 da
gar efter förfallodagen. Hyresgästen kan
alltså låta bli att betala hyran i 14 varda
gar efter förfallodagen. Det var detta som
:a 2.000 i Hyreskampfronten i Umeå gjor
de 1971-72.
Hyresstrejk
Den strejkrätt som arbetarna i fackföre
ringarna tillkämpat sig är idag starkt besku
ren. Men som vi ser, saknas denna rätt helt
hos hyresgästerna. Detta är orimligt. Partera i en hyrestvist är inte jämbördiga om in
re hyresgästerna har lagstadgad rätt till
:rridsåtgärder, dvs till hyresstrejk, som ett
r.sta försvar mot hyresvärdens ocker.
M a minns väl hur de hyresstrejkande
-meåstudenterna brutalt vräktes med hjälp
i . polis, hundar och brandkår.
Men det vore fel att tro att strejken all- i är en effektiv kampmetod. Oftast mås

te hyresgästerna svetsas samman under en
längre period av kamp, där andra metoder
prövats. Strid för stridens egen skulle vill
hyresgästerna inte ha. Vi måste använda vår
fantasi och ta till våra tidigare erfarenheter.
Nä r vi kämpar gör vi det för att segra och
inte för att få försämringar som resultat i
stället.
Förhandlingar - också en form av kamp
För att få igenom de ställda kraven måste
ett samtal föras med motparten. Man bru
kar börja med att förhandla sig fram till
en lösning. Nä r inte det går, har förhand
lingarna strandat och man kan börja disku
tera andra åtgärder för att trycka på mot
parten. Parterna vid en förhandlihg är
hyresvärd eller dennes ombud och hyres
gäst och/eller en ombudsman från hyres
gästföreningen.
Hyresgästföreningen har nu förhand
lingsrätt för alla lägenheter i Sverige utom
bostadsrätts- och andelslägenheterna. För
detta ändamål har man byggt upp en or
ganisation för förhandlingsverksamheten.
Förhandlingsrådet utses av kontakt
kommittéerna och skall genom sin lokal
kännedom och direktkontakt med hyres
gästerna vara rådgivande till
Förhandlingsdelegationen som utses av
avdelningarna och leds av föreningsstyrel
sen och indirekt av riksförbundet gneom
ombudsmännen. Hittills har styrelsen för
Storstockholmsföreningen gjort sitt bästa
för att slippa diskutera förhandlingarna i
fullmäktige (högsta beslutande organ i
föreningen) trots att det för medlemmar
na är den viktigaste delen av föreningens
arbete.
Under hösten -72 visade det sig vilken
roll förhandlingsrådet och kontaktkom
mittéerna spelar för att hyresgästerna ska
kunna få något inflytande på sin hyressituation.
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Då flera bostadsföretag bl a Riksbyg
gen, Svenska Bostäder, Stockholmshem
krävde en hyreshöjning på upp till 6 kr/
kvm blev det kraftiga protester bland hy
resgästerna. Förhandlingrådet krävde att
frågan skulle föras ut till kontaktkommit
téerna så att dessa kunde diskutera och ta
ställning till budet. Styrelsen fick motvil
ligt gå med på det men försökte sabotera
beslutet genom att inte ge tillräckligt med
tid till sammankallandet av kontaktkom
mittéerna.
Genom att hyresgästerna sa nej till hy
reshöjningarna tvingades även förhandlings
delegationen säga nej och styrelsen för
första gången på decennier stranda för
handlingarna.
Trots detta gick budet ändå igenom
ett par månader senare då
Hyresmarknadskommittén fick i upp
gift att medla mellan parterna och fast
ställde fastighetsägarnas krav. Denna kom
mitté består av toppfigurerna från Hyres
gästernas Riksförbund, bl a Erik Svensson,
och från bostadsföretagens organisation,
SABO. Detta utlöste en våg av förbittring
bland hyresgästerna och en del kontakt
kommittéer krävde att regeringen skulle
sänka räntan och att hyresgästföreningen
skulle ta kamp för de bostadspolitiska krav
som sedan länge formulerats i Riksförbun
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dets tidningar och tidskrifter. Bojkott av
höjningen diskuterades också bland kon
taktkommittéerna men motståndet passiviserades i brist på ledning och samordning
av kampen.
Vi måste ha inflytande över förhandlingarna
Här ska Hyresgästföreningen verkligen kun
na vara ett vapen för hyresgästerna genom
att sprida kännedom om olika kampmeto
der och aktivera kring de ställda kraven. Hy
resgästföreningen måste gå i spetsen, t ex
genom att ordna omröstningar om hyresav
talen så att ledningen kan föra medlemmar
nas talan vid förhandlingarna. Medlemmar
na skall också aktiveras till att själva delta i
förhandlingarna. Som det nu är, förhandlar
ombudsmännen ovanför huvudet på hyres
gästerna och bryr sig inte om att ta reda på
deras krav. Ombudsmännen är avlönade av
oss (genom medlemsavgifterna) och skall
vara experter i vår tjänst och inte emot oss.
Ombudsmännen anställs av riksförbundet
och de solidariserar sig därmed med dem
och inte med hyresgästerna. Avdelningarna
måste kunna anställa egna ombudsmän för
att dessa ska vara ansvariga direkt inför med
lemmarna och tillsammans med kontaktkom
mittéerna vara ett vapen för hyresgästerna.
Med hårt arbete kan även föreningarna er
övras för en riktig politik.

Kampen mot bostadsföretag och hyresvär
dar är nödvändig att föra. Gör vi inte det
:ukar vi under för de höga hyrorna.
Det är privatägda monopolföretag som
Euroc (familjen Wehtje) och storbanker
: :m Skandinaviska Enskilda Banken (Walfnberg) som tjänar grova pengar på att vi
~ iste bo nånstans för att kunna arbeta.
Kampen riktar sig främst mot dessa herrar
~.en vi bör också tänka på att vår s k arbe•arregering möjliggör för dem att från vår
fallön ständigt ta en allt större del till hy
ran.
I den dagliga kampen vinner vi ofta vikaga delsegrar, men de som tjänar på att vi
:ar det sämre ger inte tappt så lätt. De för; : ker ta igen vad de förlorat. Så kommer
vampen att föras hela tiden - vi måste föra:a vår levnadsstandard mot deras attacända tills kampen övergår till att gälla
som ska ha makten i samhället - dvs
_ den dag då arbetarklassen och folket
: - gang för alla bestämmer sig för att rycka
~m>:ten från monopolkapitalets stat och
: . gga en arbetarklassens stat —ett socialissamhälle.

VAD INNEBÄR SOCIALISMEN?
Folkets gemensamma behov kommer att
styra produktionen. I det socialistiska sam
hället byggs husen inte för att någon ska
tjäna på det, utan för att folket behöver
bostäder.
En planekonomi kommer att skapas.
Där samordnas alla resurser. I stället för
att slå ut varann kommer olika företag och
produktionsenheter att stödja varann och
planera hur man på bästa sätt skall kunna
nå ett gemensamt mål. Planer för produk
tionen kommer att skapas på grundval av
arbetarklassens och folkets behov. Dessa
fastställs genom undersökningar, genom
önskemål och kritik från folket, fackföre
ningar och andra massorganisationer.
Vi borde lära av Kina och Albanien. I
Kina har man en planekonomi. Där disku
teras planeringen av bostadsområdena av
arbetarna. Den politiska aktiviteten pågår
ständigt. Alla är med i diskussioner och be
slut, på arbetsplatsen och i bostadsområ
det. Det kräver studier och engagemang,
tid och arbete. Det är en nödvändighet i
den socialistiska ekonomin.
•
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Även Albanien har planhushållning.
Det betyder att man arbetar efter femårs
planer, vilka bestäms genom noggranna
undersökningar av folkets behov. Privata
företag, som arbetar för högsta möjliga
enskilda vinst, är avskaffade.
Under den förra femårsplanen byggdes
57.000 nya bostäder, 40.000 i städerna
och 17.000 i byarna. Under den nuvarande
femårsplanen (1971-75) skall 80.000 nya
bostäder byggas, 40.000 i städerna och lika
många på landet. Även i bostadspolitiken
vill man skapa jämvikt mellan stad och land.
Ofta prioriteras landsbygden för att undvi
ka en utflyttning till städerna med utarm
ning av landsbygden som följd. En sådan
lokaliseringspolitik skapar växelverkan mel
lan stad och land och tvingar inte folk att
flytta till storstäder. Inga landsdelar frå
utarmas. Inga stora centra får utvecklas
på bekostnad av andra delar av landet.
En månadshyra i Albanien motsvarar
en industriarbetares dagslön. Årshyran
blir då tolv dagslöner, vilket innebär ett
par procent av lönen!
Bostadsbyggandet sker dels genom fri
villigt arbete, dels genom statens försorg.
De t förstnämnda innebär att arbetarna
själva bygger sina bostäder på fritiden.
Staten bidrar med gratis byggnadsmate
rial och två byggmästare. I det andra fallet
sköter ett statligt företag helt om byggan
det. Här är det alltså frågan om en statlig
totalfinansiering av bostadsbyggandet.
Albanien har en statlig bostadskommission, som undersöker bostadsbehovet på
grundval av arbetarnas synpunkter. Arbe
tarna röstar själva på arbetsplatsmöten
om vilka som har det största behovet inom området. Ofta prioriteras nygifta.
Det finns inga särskilda pensionärshem
i landet. Enligt lagen måste varje familj ta
hand om sina far- och morföräldrar. Om
man har dessa kvar i familjen, blir man
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automatiskt berättigad till ett extra rum.
Man bygger mest två-, tre- och fyrarummare med kök, vilket är det största rummet
i lägenheterna. Det beror på att köket
traditionellt är samlingsplatsen för alla i
familjen vid arbetsdagens slut. De nybygg
da husen är sällan höghus, fyra-fem våning
ar är vanligast. Husen är inte speciellt flot
ta utanpå. Man satsar i första hand på god
standard inomhus, husets målning utanpå
anses vara en senare fråga.
MÅLET ÄR
ETT SOCIALISTISKT SVERIGE
Om hyresutplundringen skall kunna av
skaffas måste man först lösa den viktigaste
frågan, nämligen det privata ägandet av
fabriker, hus osv - som folket skapat ge
nom sitt arbete. Först när ingen enskild
kan tillägna sig frukten av andras arbete
kan bostaden betraktas som en social rät
tighet för folket. Då går det också att lösa
sådana problem som storstadskoncentrationen genom att motsättningen mellan
stad och landsbygd löses med allsidig ut
veckling av hela landet. Då kan hyrorna
hållas nere eftersom byggandes avskrivs
på en gång och hyresbetalarna bara beta
lar driftskostnaderna för huset.
Vi vill inte betala 30-40% av vår lön i
hyra för att Wallenberg och Wehtje skall
kamma hem vinsterna - medan vår lön
blir allt magrare och allt fler byggnadsar
betare blir arbetslösa, fast det är bostads
brist.
Vi vill inte heller tvingas in i betongök
nar, som är planerade för att tillgodose
kapitalisternas behov av att bygga i stor
drift.
Den miljö som vi skall leva i skall dis
kuteras och planeras av de boende och vi
skall ha rätt till arbete där vi bor.
Vi vill ha ett socialistiskt Sverige, där
ekonomin planeras av oss och för oss.

Bilaga I.
Paritetslånesystemet

Alt bygga en lägenhet i ett flerfamiljshus
ksotar naturligtvis olika mycket beroende
rå lägenhetens storleksstandard, bostads: rt osv, men för att underlätta resonemangkan vi anta att vår lägenhet kostar
100.000 kr att bygga (1968 var genomsnittsostnaden 1.025 kr /kvm lägenhetsyta).
Det är ju klart att ingen löneanställd
in betala den summan som engångskost*id. Inte heller de söm bygger betalar hela
i : stnaden kontant utan tar upp lån. Låni ningen är uppdelad på två typer: lån un: r r byggnadstiden (byggnadskreditiv) och
m när huset är färdigt (långfristiga lån).
Lånen som avlöser byggnadskreditiven
_.as långfristiga lån. De betalas av (amort:as) i långsam takt, vanligen ca 30-40 år.
För ett s k allmännyttigt bostadsföredvs för bostadsföretag helt eller deli igda av kommunen som Riksbyggen
__.r: följande för lånen: (för den som vill
n - iera reglerna i detalj och vad som gäl- :':r privata hus hänvisas till Bergström:

Bostadspolitiken, Tidens förlag 1968).
70% av husets värde täcks numera van
ligen av ett s k »enhetslån», som upptas i
banker eller andra kreditinrättningar. De
resterande 30% skall man för allmännytti
ga hus låna från staten.
Vid paritetslån bestäms sedan de totala
lånekostnaderna av ett visst procenttal,
den s k basannuiteten, som f n är 5,1%.
Om totala lånesumman är 100.000 som vi
antagit, blir alltså lånekostnaden (baskost
naden) 5.100 kr/år vilket är 5.100 :12 =
425 kr/mån. Till detta läggs sedan värmeoch driftskostnader, vilka kan uppskattas
till 225 kr/mån. Hyran blir alltså 650 kr.
Om man inte hade haft paritetslån —
hur hade det då blivit för samma lägenhet?
Vi har tre sorters lån på huset: primärlån,
sekundärlån och statligt lån. Deras ränta
och räntekostnad, samt amorteringen på
sekundärlånet framgår av sammanställ
ningen nedan:

Lån

Belopp

Ränta

Kostnad

Primärlån
Sekundärlån
»>

60.000
10.000

Statligt lån

30.000

8%
8,5%
plus amortering
6%

4.800
850
■250
1.800

Summa

100.000

7.700
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I stället för 5.100 kr/år skulle vi få en låne
kostnad på 7.700 kr/år = 642 kr/mån och
alltså en månadshyra på 867 kr i stället för
650 kr i vårt exempel. I början blir det allt
så billigare med paritetslånet.
Paritetslånet innebär nu att det statliga
lånet ökar med skillnaden mellan den'låne
kostnad som basannuiteten, baskostnaden,
ger. och den verkliga lånekostnaden. I
exemplet ovan blir det alltså 7.700 - 5.100
= 2.600 kr som läggs till det statliga lånet,
vilket alltså ökar från 30.000 till 32.600 kr.
Hur ska då lånen betalas tillbaka när
det statliga lånet bara ökar? Jo, man ökar

baskostnaden för varje år. Baskostnaden,
i vårt exempel 5.100 kr, multipliceras var
je år med ett s k paritetstal. Paritetstalet
bestäms i sin tur av byggkostnadernas ut
veckling i huvudsak.
Om byggkostnaderna ökar 5% så blir
paritetstalet 1,05 (något förenklat). Nästa
års lånekostnad blir alltså 5.100 multiplice
rat med 1,05 = 5.355 kr. Hyran kommer så
ledes att höjas med 255:12 = 21 kr/mån
och så fortsätter det varje år, i takt med
byggkostnadernas ökning. Samma tabell
som ovan för det andra året blir då:

Lån

Belopp

Ränta

Kostnad

Primärlån
Sekundärlån

60.000
9.750

Statligt lån

32.600

8%
8,5%
plus amortering
6%

4.800
828
250
1.956

Baskostnad

5.100 multiplicerat med 1,05

Lånas från staten

7.834
-5.355
2.479

Det statliga lånet växer nästa år med 2.479 kr från 32.600 till 35.079 kr.

LÄNET VÄXER
Om man fortsätter att räkna på detta sätt
och multiplicerar baskostnaden för varje
år finner man att efter elva år har det stat
liga lånet vuxit till 48.000 kr. Räntedelen
av hyran har då ökat med 7.1% och den år
liga avbetalningen är 8.620 kr. Hyran har
nu ökat så mycket att det statliga lånet in
te behöver öka längre utan istället avbeta
las i allt snabbare tempo. Efter 30 år skall
det statliga lånet vara helt avbetalat. Under
den tiden har räntekostnaden mer än fyra
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dubblats! Kalkylen ger svindlande resultat.
Det fiffiga med det här systemet för att
öka hyrorna är att hyrorna i de gamla hu
sen ökar lika fort som kostnaderna att
bygga nya hus och man får alltså lika höga
hyror i de något äldre husen som i de nya.
Inrikesminister Rune Johansson i riksda
gen om paritetslånen: »Jag anser vidare att
den föreslagna lånéformen ger goda all
männa förutsättningar för att i framtiden
smidigt anpassa bostadskostnaderna efter
en fortsatt inkomststegring.»

Bilaga II.
Ur Allmänna hyreslagen

BETALNING AV H YR A M .M .
2A 8

8____________________________
Har avtal ej träffats om tiden för
betalning av byra som skall utgå i
pengar, skall hyran betalas senast sis
ta vardagen före varje kalendermå
nads början eller, om hyran beräk
nas för kortare tid än en månad,
senast sista vardagen före början av
den tid för vilken hyran beräknas,
l ör bostadslägenhet som omfattar
högst fyra rum, varvid kök räknas
sinn rum. får dock den hyra som be
löper på annan kalendermånad än
den första betalas senast sista varda
gen före månadens början, även om
avtal träffats om tidigare förfallodag.
Ilyran skall betalas i hyresvärdens
hemvist eller på annan plats som an
visas av honom. Betalning får alltid
ske genom postanvisning, postgiro
eller bankgiro. Skall hyran betalas
pä ort utom riket, är hyresvärden
skyldig att svara för de särskilda
kostnader detta medför.

t

Ilar hyran sänts till hyresvärden från
postanstalt inom riket genom postan
visning eller inbetalningskort till hy
resvärdens postgirokonto eller har in
nehavare av sådant konto betalat hy
ran till hyresvärden genom giro- el
ler uthetalningskort, anses hyran ha
kommit hyresvärden tillhanda den

dag dä postanvisningen eller inbetalningskortet lämnades på postanstalten eller giro- eller utbetalningskortet inkom till postgirokontoret. Vid
betalning av hyra genom bankgiro
pä bankkontor inom riket anses hy
ran ha kommit hyresvärden tillhanda
den dag då betalningsuppdraget mot
togs av bankkontoret.
21 8

Anser hyresgästen, att han enligt 11
—■14, 16— 18 eller 26 88 har rätt
till nedsättning i hyran eller till er
sättning för skada eller för avhjäl
pande av brist eller att han bar an
nan motfordran hos hyresvärden, och
vill hyresgästen avdraga motsvarande
belopp på hyra som utgår i pengar,
får han nedsätta beloppet hos överexekutor. Vad som sagts nu äger mot
svarande tillämpning, när det råder
tvist om storleken av hyra som skall
utgå i pengar men ej är till beloppet
bestämd i avtalet.
När hyresgästen enligt första stycket
nedsätter belopp hos överexekutor,
skall han lämna skriftlig uppgift i två
exemplar om hyresförhållandet, förfallodagen och grunden för avdraget
eller tvistens beskaffenhet samt ställa

Har hyresgästen sålunda nedsatt hyra
hos överexekutor, får hyresvärden
icke göra gällande, att hyresrätten
blivit förverkad på grund av att det
nedsatta beloppet ej betalats till ho
nom.
22 §_________________________________________

Visar hyresvärden ej inom tre må
nader från det beloppet förfallit till
betalning och underrättelse om nedsättningen sänts till honom att han
träffat överenskommelse med hyres
gästen om att få lyfta beloppet eller
att han väckt talan därom mot hy
resgästen, har denne rätt att återfå
beloppet. Har hyresvärden väckt ta
lan inom angiven tid, får beloppet
ej lyftas förrän hyresvärdens talan
blivit slutligt avgjord.

överexekutor skall cf jrdröjligen un
derrätta hyresvärden i rekommende
rat brev om nedsättning enligt 21 §.

Nedsatt belopp skall ofördröjligen in
sättas i bank mot ränta. Räntan skall
betalas till den som får lyfta belop
pet.

pant eller borgen, som överexekutor
finner skälig, för den kostnad för be
loppets utfående som kan åsamkas
hyresvärden och för ränta på belop
pet.

HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE
42 8__________________________

Hyresrätten är förverkad och hyres
värden således berättigad att uppsäga
avtalet,
1. om hyresgästen dröjer med betal
ning av hyra som utgår i pengar
utöver två vardagar efter förfallodagen och annat ej följer av
53 §, dock, i fall då hyran skall
betalas i förskott för längre tid
än en månad, endast om hyres
gästen dröjer med betalning av
den på en kalendermånad belö
pande hyran utöver två vardagar
efter månadens början eller, så
vitt angår hyran för första ka
lendermånaden under hyresför
hållandet, efter förfallodagen,
2. om hyresgästen utan behövligt
samtycke eller tillstånd överlåter
hyresrätten eller eljest sätter an
nan i sitt ställe eller upplåter lä
genheten i andra hand och ej ef
ter tillsägelse vidtager rättelse
utan dröjsmål,

3. om lägenheten användes i strid
med 23 eller 41 §8 och hyresgäs
ten icke efter tillsägelse vidtager
rättelse utan dröjsmål,
4. om hyresgästen eller annan, till
vilken hyresrätten överlåtits eller
lägenheten upplåtits, genom vårds
löshet är vållande till att ohyra
förekommer i lägenheten eller ge
nom underlåtenhet att underrätta
hyresvärden därom bidrager till
att ohyran sprides i fastigheten,
5. om lägenheten på annat sätt van
vårdas eller om hyresgästen eller
annan, tfll vilken hyresrätten över
låtits dier lägenheten upplåtits,
åsidosätter något av vad som en
ligt 25 I A all iakttagas vid lägenhetens begagnande eller bris
ter i den tillsyn som enligt nämn
da paragraf åligger hyresgäst och
rättelse icke utan dröjsmål sker
efter tillsägelse.
6. om i strid med 26 § tillträde till
lägenheten vägras och hyresgäs
ten ej kan visa giltig ursäkt,

7. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver
hans åligganden enligt detta ka
pitel, och det måste anses vara av
synnerlig vikt för hyresvärden att
skyldigheten fullgöres.
Hyresrätten är icke förverkad, om
det som ligger hyresgästen till last är
av ringa betydelse.
Uppsäges avtalet, har hyresvärden
rätt till ersättning för skada.
43 8__________________________
Är hyresrätten förverkad på grund
av förhållande som avses i 42 §
första stycket 1— 3, 5 eller 6 men
sker rättelse Innan hyresvärden gjort
bruk av sin rätt att uppsäga avtalet,
kan hyresgästen inte därefter skiljas
från lägenheten på den grunden. Det
samma gäller om hyresvärden icke
uppsagt avtalet inom två månader
från det han fick kännedom om för
hållande som avses i 42 § första styc
ket 4 eller 7 eller hyresvärden icke
inom två månader från det han er

höll vetskap om förhållande som av
ses nämnda stycke under 2 tillsagt
hyresgästen att vidtaga rättelse.
44 §___________________________
Är hyresrätten enligt 42 § första styc
ket 1 förverkad på grund av dröjs
mål med betalning av hyra och har
hyresvärden med anledning därav
uppsagt avtalet, får hyresgästen ej
på grund av dröjsmålet skiljas från
lägenheten, om hyran senast tolfte
vardagen från uppsägningen betalas
på sätt som anges i 20 § andra eller
tredje stycket eller nedsättes hos
överexekutor enligt 21 §. I avvaktan
på att hyresgästen visar sig ha full
gjort vad som sålunda fordras för
att återvinna hyresrätten får beslut
om vräkning icke meddelas förrän
fjorton vardagar förflutit från upp
sägningen.
Första stycket gäller ej, om skyldig
het att flytta inträder inom kortare
tid än en månad efter det att hyres
rätten förverkades.

RÄTT TILL FÖ RLÄNGNING A V HYRESAVTALET
45 §____________________________
Bestämmelserna i 46—53 §§ gäller
vid upplåtelse av bostadslägenhet, om
ej

1. hyresförhållandet upphör innan
det varat längre än nio månader
i följd,
2

lägenheten utgör del av upplåtarens egen bostad, eller

3 hyresförhållandet upphör på grund
av att hyresrätten är förverkad
eller förhållande som avses i 28
* föreligger samt annat ej följer
av 47 8.

Har hyresvärden och hyresgästen i
särskild upprättad handling överens
kommit, att hyresrätten icke skall va
ra förenad med rätt till förlängning,
är överenskommelsen gällande. Har
överenskommelsen träffats innan hy
resförhållandet varat längre än nio
månader 1 följd, gäller den dock en
dast om den godkänts av hyresnämn
den. Hade make som ej har del i
hyresrätten sin bostad i lägenheten
när överenskommelsen träffades, gäl
ler överenskommelsen mot honom
endast om han godtagit den.

Om hyresvärden uppsagt hyresavta
let, har hyresgästen rätt till förläng
ning av avtalet, utom när
1. hyresrätten är förverkad eller av
talet kan uppsägas enligt 28 §
utan att likväl hyresvärden upp
sagt avtalet att upphöra på nå
gon av dessa grunder,
2. hyresgästen i annat fall åsidosatt
sina förpliktelser i sådan mån att
avtalet skäligen icke bör för
längas,
3. huset skall rivas och det ej är
obilligt mot hyresgästen att hy
resförhållandet upphör,
4. huset skall undergå större om
byggnad och det icke är uppen
bart att hyresgästen kan sitta
kvar i lägenheten utan nämnvärd
olägenhet för ombyggnadens ge
nomförande samt det ej är obil
ligt mot hyresgästen att hyresför
hållandet upphör,
5. lägenheten ej vidare skall använ
das för bostadsändamål och det
ej är obilligt mot hyresgästen att
hyresförhållandet upphör,
6. avtalet avser lägenhet i en- eller
tvåfamiljshus eller lägenhet som
upplåtaren innehar med bostads
rätt och upplåtaren har sådant in
tresse att förfoga över lägenheten
att hyresgästen skäligen bör flyt
ta,
7. hyresförhållandet beror av sådan
anställning i statlig eller kommu
nal verksamhet som är förenad
med bostadstvång eller av anställ
ning inom lantbruket eller för
skötsel och tillsyn av fastighet el
ler av annan anställning, om den
är av sådan art att det är nöd
vändigt för arbetsgivaren att för
foga över lägenheten för upplå
telse åt anställningens innehavare,
samt anställningen har upphört,

8. hyreförhållandet beror av annan
anställning som upphört och det
ej är obilligt mot hyresgästen att
även hyresförhållandet upphör
samt, om hyresförhållandet varat
längre än tre år, hyresvärden har
synnerliga skäl för att upplösa
hyresförhållandet,
9. det i annat fall icke strider mot
god sed i hyresförhållanden eller
eljest är obilligt mot hyresgästen
att hyresförhållandet upphör.
Om hyresvärdens intresse blir tillgo
dosett genom att hyresgästen avträ
der endast en del av lägenheten och
avtalet lämpligen kan förlängas så
vitt avser lägenheten i övrigt, har
hyresgästen utan hinder av första
stycket rätt till sådan förlängning.
47 §
Har lägenheten hyrts av flera gemen
samt och har de på grund av upp
sägning, som gjorts av en av dem,
eller till följd av annan omständig
het, som hänför sig till endast en av
dem, ej gemensamt rätt till förläng
ning av hyresavtalet, är medhyresgäst
berättigad till förlängning, om hyres
värden skäligen kan nöjas med ho
nom som hyresgäst. Vad som sagts
nu gäller ej när hyresrätten är för
verkad eller hyresavtalet kan uppsä
gas enligt 28 § utan att likväl hyres
värden uppsagt avtalet på någon av
dessa grunder. Är medhyresgästen
make till den som uppsagt avtalet
eller eljest föranlett att hyresgästerna
ej gemensamt har rätt till förläng
ning av avtalet, har han den rätt som
angivits även när hyresrätten är för
verkad på annan grund än dröjsmål
med betalning av hyra. Detta gäller
också när hyresvärden bringar hyres
avtalet att upphöra på grund av för
verkandet.
Om hyresgäst, som är gift och vars
make ej har del i hy.resrätten, upp

säger hyresavtalet eller vidtager an
nan åtgärd för att bringa det att upp
höra eller om han i annat fall ej har
rätt till förlängning av avtalet, är
maken, om han har sin hostad i lä
genheten, berättigad till förlängning,
såvida hyresvärden skäligen kan nö
jas med honom som hyresgäst. Vad
som sagts nu gäller också när hyres
värden uppsagt hyresavtalet att upp
höra på grund av förverkande eller
förhållande som avses i 28/^. Be
stämmelserna i 48— 53 §§ om hyres
gäst äger tillämpning även i fråga
om hyresgästs make.
Förlänges hyresavtal i fall som avses
i andra stycket, svarar båda makarna
för förpliktelserna enligt avtalet för
tiden före förlängningen, om ej an
nat avtalats med hyresvärden.
48 §_________________________ _
Vid förlängning av hyresavtal är hy
resgästen skyldig att godtaga den hy
ra som hyresvärden fordrar. Om
hans krav är oskäligt, skall dock hy
ran utgå med skäligt belopp. Fordrad
hyra är att anse som oskälig om den

väsentligt överstiger hyran för lägen
heter som med hänsyn till bruksvär
det är likvärdiga. Annat av hyres
värden uppställt villkor skall gälla,
om det ej strider mot god sed i hy
resförhållanden eller eljest är obilligt.
Hyrestiden skall dock utgöra ett år
med tre månaders uppsägningstid, om
ej annan hyres- eller uppsägningstid
av särskild anledning är lämpligare.
I den mån ändring i hyresvillkoren
ej påkallas, skall samma villkor som
förut gälla.
I ort för vilken förordnande enligt
54 § gäller skall vid tillämpning av
första stycket tredje punkten bortses
från lägenhet vars hyra icke är rim
lig med hänsyn till det allmänna hyresläget i orten för närmast jämför
liga lägenheter i nybyggda bostads
hus.
Träffas vid förlängning av hyresav
tal överenskommelse om villkoren
för det fortsatta hyresförhållandet,
skall överenskommelsen, oavsett be
stämmelserna i första och andra styc
kena, lända till efterrättelse i den
mån ej annat följer av bestämmel
serna i övrigt i denna balk.

G R U N D H YR A OCH B A SH YR A
3 J ____________
Hyresvärden må icke mottaga, träffa
avtal om eller begära högre hyra än
som motsvarar den för lägenheten
tillåtna bashyran, där ej annat föranledes av vad nedan 9ägs. Såsom
bashyra anses det hyresbelopp, som
enligt denna lag eller myndighets be
slut gällde för lägenheten den 30 sep
tember 1972 och som ej avser sådan
särskilt medgiven hyreshöjning som
belöper på ersättning enligt 4 § för
sta stycket 1. Finnes ej sådan hyra,
fastställes bashyran till det belopp

som med hänsyn till hyresläget för
jämförliga lägenheter i orten och öv
riga omständigheter är skäligt.
Bashyra må höjas, om det är påkal
lat med hänsyn
1. till att lägenhetens värde ökats
genom sådant ombyggnads-, änd
rings- eller underhållsarbete som
är av ej endast ringa omfattning
eller till annat skäl av därmed
jämförtig betydelse,
2. till ökade omkostnader för rän
tor, tomträttsavgäld, löner eller
eljest för fastighetens förvaltning.

Har ombyggnads-, ändrings- eller un
derhållsarbete eller åtgärd av därmed
jämförlig betydelse bekostats av hy
resgästen. må bashyran i anledning
därav höjas endast om särskilda skäl
äro därtill.
Höjning av bashyra må ej ske så,
att hyran kommer att överstiga vad
som med hänsyn till hyresläget för
jämförliga lägenheter i orten och öv
riga omständigheter är skäligt.
Har lägenhetens skick avsevärt för
sämrats eller hyresgäst tillkommande
förmåner påtagligt inskränkts, skall
bashyran nedsättas till skäligt belopp.
Höjning av bashyran medför ej änd
ring av gällande hyresavtal. Nedsättes bashyran, skall nedsättningen län
da till efterrättelse, oavsett vad par
terna avtalat.
Hyresvärden må ej utan tillstånd av
hyresnämnden såsom villkor för ut
hyrning träffa avtal om eller begära
försträckning eller borgensförbindelse
av hyresgästen eller av denne taga
eller begära annan liknande utfästel
se.

3 a 8__________________________

Bashyra fastställes eller ändras ge
nom skriftlig överenskommelse mel
lan å ena sidan hyresvärd eller or
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ganisation av fastighetsägare, i vilken
hyresvärden är medlem, och å andra
sidan organisation av hyresgäster.
Med organisation avses därvid riks
organisation eller förening, som är
ansluten till sådan organisation och
inom vars verksamhetsområde lägen
heten är belägen.
Har överenskommelse som avses i
första stycket ej träffats, får hyres
nämnden på framställning av hyres
värd, hyresgäst eller hyressökandc
pröva frågan om fastställelse eller
ändring av bashyran. Hyresnämnden
får ej upptaga sådan fråga på ansö
kan av hyresvärd utan att förhand
ling ägt rum med organisation av
hyresgäster som avses i första styc
ket eller mot förhandlingen mött hin
der, som ej berott på hyresvärden
eller organisation av fastighetsägare,
i vilken han är medlem, eller hyres
värden eljest icke skäligen kan anses
ha varit skyldig att träda i sådan för
handling.
Har bashyra genom överenskommel
se, som avses i första stycket, be
stämts till belopp, som väsentligt av
viker från vad som följer av 3 §,
skall hyresnämnden på begäran av
hyresgasten, hyressökande eller hy
resvärden, om han ej själv träffat
överenskommelsen, bestämma hyran
till skäligt belopp.

Bilaga III.

Organisationsplan för
Hyresgästernas Riksförbund
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Organisationsplan för kontaktkommitté med
arbetsgrupper. Klammern och den översta pi
len symboliserar kontakten med avdelnings
styrelsen.

Källhänvisningar
Statistiska Centralbyrån
Hyresgästernas Riksförbund: En ny bostadspolitik
Hyresgäster i förening
Gösta Hjärtelius: Hyra och bostad
Stiftelsen Uppsalahems årsredovisning 1971
Dagens Nyheter 17/11 1972
Friedrich Engels: I bostadsfrågan
Arkiv Samtal
Gnistan 10/73
Sveriges Kommunistiska Parti: Studera, praktisera socialism
Svenska pris- och kartellnämnden: Byggmaterialindustrin
Statens offentliga utredningar: Konkurrens i bostadsbyggandet
Diagrammen är hämtade från En ny bostadspolitik av Hyresgästernas Riksförbund.

Vi har pratat med en familj i Stockholm, som börjat fundera på orsaken
till hyreshöjningarna. Det är Bosse (29) och Margareta (27), som bor med
sin 5-åriga dotter i Vårberg, en förort till Stockholm:
»Efter den senaste hyreshöjningen fick jag ta extrajobb på posten för
att vi skulle klara utgifterna. Tidigare tyckte vi att det var i sin ordning att
hyran höjdes med jämna mellanrum. Men efter den här senaste höjningen
började vi fundera: Måste det vara så här? Det är väl ingen naturlag med
eviga höjningar? Nu är vi med i Hyresgästföreningen och jag är ledamot i
husets kontaktkommitté. Vi har börjat studera hyresfrågan. Tar reda på la
gar och bestämmelser. Vilka som tjänar på ockerhyrorna. Vilken politik
regeringen för i dessa frågor. Hyrorna måste ner. Ju mer vi får reda på des
to argare blir vi. Nu tänker vi kämpa emot. Hyresvärden klagar på sin eko
nomi för att få oss att gå med på hyreshöjning. Men vi ser ju vår ekonomi
falla sönder. Vi kan inte fortsätta så här.»
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