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lnledning
- ostadsfråsoma har under året blivit
H, alit mer"akluella pä den politiska

L) dagordningen. I januari bilåades en

regering efter valet september 2018.

Regeringsförldaringen blev både ros och ris.

En skatterefonn utlovades, dock med oklara

förtecken. Men marknadshyror for nyproduk-
tion ska införas och frågor om hyressätlning
diskuteras. Ett återinforande av det 1illa stö-

det till vissa nyproducerade hyreslägenheter

som M och Kd tagit borl skulle återinföras.

Totalt sett en svag regeringsdeklaration både

för bostadsftirsörjningen och för hyresrätten.

I staden har under året påbörjats en utförsilj-
ning av vissa forortdelar av allmiirrry'ftan,

men inte i innerstaden. De stora problemen

kring hciga nyproduktionshyror och reno-

vriikning kvarstår också i de allmännyltiga
bolagen. Hyresgästföreningens kzipphäst -
Stoclåolinshyra har iiruru inte visat nägta
resultat utom det miirkliga avtal som teckna-

des mellan bolagen och Hyresgästföreningen
i slutet av 2078, som skisserade allt högre
hyresskillnader mellan områden och höga

hyreshöj ningar för upprustning.

Grundfrågan, ettbra boende för hushållmed
r5råttliga irkomster, lyser dock med sin fran-
varo i den synliga debatten. Däremot har

viixande klasskillnader blivit ett allt vanligare
konstaterande. Men ännu inte så många som
drar slutsatser av detla för bostadsseklom.

Till de positiva delarna i den bostadspolitiska
debatten hör uppmiirksamheten kring bo-
stadspolitiken i Österrike, som i sina grund-

drag liknar det Sverige hade före 1995. Vida-
re har fiImen Puch satt fi.ngret på de nya ten-

denserna där intemationellt kapital far runt,
köper hyresriittsområden, höjer hyrorna och

sen säljer vidare. Det har satt lite positiv fart
på bostadsdebatten.

Bostodspolitik

Fem styrelseledamöter besökte me1lan 13 och
17 mal:s Wien och studerade den österrikiska
bostadspolitiken. Organisatör och reseledare
var Ragnar von Malmborg.

Det var ett irmehällsrikt och intressant och
givande progrart. Styrelsen iyssnade på bo-
stadsforskare och liirde oss om Österrikes
bostadshistoria och lagar. De mötte represen-
tanter för staden Wiens olika avdelningar för
bostadsproduktion, upprustning, bostadsför-
medling, kommunalt ägda fastigheter och
hyresgästrådgivning m.m. som ligger samla-
de under det kommrinala organet Wiener
Wohnen och fick besöka områden under upp-
rustning och med inspriingd nyproduktion.

Styrelsen besökte intresseorganisationen för
inte vinstdrivande organisationet, som äger
en stor del av bostadsbestånden och också åir

den organisation som svarar för revision av
bostadsbolag och stiftelser som i:rgar i den
subventionerade sektom. Det som utmiirker
Österrike och framftir allt Wien är att nypro-
duktion sker i olika upplåtelseforrner, av icke
vinstdrivande aktörer och med reglerade hy-
ror. Vi besök:te ocksä Österrikes hyresgästft-
rening.

Styrelsen besökte områden dzir det pägär
storskalig nybebyggelse, dels ett tidigare
flygftilt på pendelavstånd, dzir de fick redogö-
relser för planering och infrastrukfursats-
ringar, dels etttidigare industriområde i cent-

flrm av Wien med helt nya parker och bostä-
der. De besökte o-okså äldre bostadsområden
frtn Z}-talets Roda Wien och efterkrigsom-
råden byggda med inspiration fran Sverige
och uppkallade efter Per-Albin Hansson och
Olof Palme.

Södermaknsforeningen har ett eget bostads-
politiskt program som ligger ti1l grund ftr
arbetet med bostadspolitiken och har länge
verkat för att Hyresgästföreningen ska ha ett
bostadspolitiskt program för Stockholms stad

och driva en for hyresgästerna gyrursam bo-
stadspolitik. Föreningen har varit represente-
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rad i den bostadspolitiska gruppen ftir Stock-
holms stads elva föreningar, Bopol, som star-
tades 2018 på initiativ av Södermalmsföre-
ningen. I Bopol har det organiserats kampan-
jer mot utftirsäljningar av allmänn7'llan samt

möten och flygbladsutdelningar i samband

med kommunfirllmåiktigemöten.

Föreningens representant har deltagit i en

mindre grupp som arbetat med att tafuarn e ,t

förslag till bostadspolitiski program for
Stocliäolms stad.

Ilnder 2019 har det skett forLsatta möten mel-
lan ordf(jrandena i förhandlingsdelegationer-
na och foreträdare ftir partierna i Stockholm.

Medlemmar och styrelseledamöter har sett

filmen Push med diskussioner bland annat

om The Shift.

Under 2079 lnar det också skett fortsatta mö-
ten mellan ordförandena i ftjrhandlingsdele-
gationerna och företrädare ftir partiema i
Stocldrolms stad. Hyresutvecklingen, orimli-
ga nyprodukiionshyror och bristande infly-
tande och orimliga hyror vid upprustning har
tagits upp. Tre av ordftjranden för forhand-
lingsdelegationema kommer från Söder-

malm.

Stockholmshyra

Processen med att arbeta fram ett verklyg
kallat "stoclholmshyra" har nu pägiffi i ca 4

årr. Endast de kommunala bostadsbolagen
firurs kvar i arbetet då privatägarna hoppade

av redan i början av denna systematiserings-
process.

Ytke inventering samt av allmiinna utrym-
men har genomförts. Lägenhetsinventeringen
har påbörjats i mycket initial form. Hela pro-
cessen 2ir förs§uten ett år in i framtiden. Om-
Iäggning av fastighetsregister hos bolagen iir
ett skäl. Åven hela "poiingbedömningsbasen"
med bestämmande om basnivåer, deta§ned-
brylningsnivåer i fastighetsbestånden, fastig-
hetskvalitet Zir frågor som har och fortsätter
diskuterats. Målsättningen lir nu att lägen*

hetsinventeringen kommer att ske urrder2020
och förstudier kan ske under 2020. Utviirde-
ring av dessa studier kommer att ske och

införande av verktyget kommer sannolikt inte
ftrränunder 202L.

Södermalmsforeningen arbetar via förtroen*
devalda med må1et att Stockholmshyra skall
ge en riittvis hyra ftr alla som bor i allmåin-
nyftans lägenheter.

Stirski I d o rbetsg ru pp, N U H-g rupp en

Förhandlingsdelegationerna har haft en egen

arbetsgrupp för att undersöka och diskutera
hyressiittningen i Stockholm. I februari pre-
senterades en rapport med etl omfattande
sakunderlag och en diskussion om problemen
med hyroma. Södermalmsforeningen har haft
ett antal med i detta arbete.

I rapporten konstaterades att hyrorna åir för
höga i frlrhåIlande tili hyresgästemas inkoms-
ter, atl hyreshöjningarna vid upprushring har
varit väsentligt högre iin standardhöjningar-
rra, *t nyproduktionshyrorna har skenat iväg
utan standardhöjningar samt atl skillnaderna
mellan ornråden är för höga.

Förhandlin g q r m ed all mtin nytto n.

Under hösten 2019 har förhandlingar för hy-
rorna 2020 genomftirts. Hyresgästftreningen
region Stockholrn startade upp redan före
semestrama i juni med ett "Proaklivt brev"
till de kommunala bolagen i Stocldeolm. I
brevet påtalades ekonomiska paramefuar,

framtidsutveckling, lönsamheten hos bolagen
enligt tertialrapporter och avslutades med en
förväntan om låga hyreshöjningskrav.

Efter semesterperioden kom bolagens i
Stockholm med ett högt yrkande pä 3,5oÄt

Hyresgästföreningens svar var mycket lågt,
langt ilnder 1 %. TiII detta adderades en öns-

kan om att inkludera fastighetskvalitet, god

skötsel och kontroll av att obligatoriska ven-
tilationskontroll besillningar genomforts o ch
godkänts, hissar Zir godkanda, radonkontrol-
ler, två-årsavtal och differentiering. AN-
bolagen vidhöll sin ståndpunkt om att dessa

parametrar ej skulle ingå i arets hyresftir-
handling samt lrävde ettarsavtal. Viss siink-
ning av utgångsyrkandet skedde. Hyresgäst-
foreningen svarade med en mindre mothöj-
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ning. Efter 5 möten utafl överenskommelse
under hösten möt[es de små delegationema
och bolagens ftireträdare en sista gäfigi slutet
november. Alla önskade en uppgörelse för att
undvika retroaktivitet och efter en halv dag

kom en överenskommelse om 1,95 % höi-
ning fran 7 januart2020 vtan differentiering.

Under 2079 har flera ftirhandlingar genom-

förts för enskilda byggnadeE dels nyproduk-
tion med presumtionshyrq men friimst upp-
rustning och ombyggnation. Höga nivåer ?ir

fortfarande ett mycket stort problem. Några
frånträden från förhandlingama har skett, diir
bolagen sjiilva har satl hyrorna (egensatta

hyror). Problem med 1ånga handläggningsti-
der i Hyresnämnden (eventuellt även Hov-
rättsftlrhandling) har inneburit att även de

kommunala bolagen tillgriper "a'corrto"-
hyror i större omfattning i awaklan på be-

slut. Det ar ell problem som drabbat mtnga
hyresgäster i utsatta fastigheter. A * conto
hyra forhandlas fram för att gälla under den
juridiska processtiden som tyviirr kan vara
över ett ibland kanske två år. Skälet är att ny
hyra ej debiteras förrtin beslut slutligt fast-
ställtnivån i Hyresniimnd e1ler Howätt. Stora
belopp kan uppstå att be,tala omgående. En-
skild hyrestagarc kan alltid själv avsätta be-
lopp för attk\ara ovanstående om ej överens-

kommelse orn a'-conto sker.

Verktyget "Stockholmshyra" iir etl siitt att i
framtiden bemästra detta då verktyget ger

hlresnivan och diirmed sannolikt ej prövas
vrdare r ;undisk mstans.

Hyresnivåproblematiken iir sannolikt den

viktigaste frägan de närmaste fu:en och Sö-
dennalmsföreningen kommer som en aktiv
part att "slåss" för ett korrekt utfall i hyres-
sättningsfrågor.

var stort och mötet beslöt atl rapporten skall
läggas fi pä ftireningens hemsida. Avkast-
ningskraven från staden förkastades och visar
att bolagens ekonomi ä, g9d.

Många farhågor redovisades infcjr de olika
begreppen Stockholmshlra och Rättvisa hy-
ror. Konsekvensbeskrivningar saknas helt
och den informationen som ges om den nya
modellen är svårbegriplig.

Vid mötet för lokala hyresgästföreningar den
26 noverrher yar hyresförhandlingen pä väg
att avslutas. Målet var lägsta möjliga påslag
på hyran och att undvika retroaktivitet for
hyresgästerna och nå en överenskommelse
ftire årsskiftet.

Stockholmshyra presenterades och möttes
återigen av mtnga relevanta frågor. Mötes-
deltagare visade missfuo mot att gå in och
än&a i bruksvärdessystemet till hyresgäster-
nas nackdel. Såirskilt som etl byte av system
enbart påverkar hyresgäster boende i allmiin-
n),ftan. Mötet efterlyste en konsekvensbe-
skrivning och disl«rterade vtirdet av begrep-
p et fastighetskvalitd.

Upprustning av fastigheter på Södermalm har
under året sett nya inslag i den för hyresgäs-
tema besvtirliga sifuationen av attvma boen-
de i en arbetsplats. Förutom upprustning sker
nyproduklion samtidigt som hyresgäster bor
kvar. Deltagare pä mötet beriittade om nuva-
rande situationer för kvarteren Plankan och
Linjalen. De boende har en fcir Södermalms
hyresgäster helt ny situation diir nyproduk-
tion i anslutning till befintliga bostäder
genomförs. Förutom stor påverkan i boendet
iir det svårt atl reda ut vilken skyddslagstift-
ning som kan vara akhrell för hyresgästerna.
Styrelserna i nu berörda kvarter fortsätter att
utbyta erfarenheter och efterlyste gemensam
information från regionkontoret.

Hlresgästerna i Plankan och Liqjalen har
varit mycket aktiva under året för atl slippa
ett nlrft hus på gården respektive att slippa en
stor lCA-butik med stora försämringar för
hyresgästema.

Det nya huset på gärden i kvarteret Plankan
har visat sig komma ati bli mycket dyrt. A1

Konferenser med lokala hyresgtistfö-
renin gsr i allm tinnyttan

S§relsen har kallat tilI två möten under hos-
ten -19. Vid det första mötet, 2 september,
diskuterades den nyss startade hyresförhand-
lingen och på mötet redovisades "Rapport
frax förhandlingsdelegationerna". Intresset
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time high med byggkostnader på över 70 000

k per kvadrakneter! Dessutom med dolda

kostnader.

Hy re sfö rh a n d li n g a rn a i p rivatnytts n

Södennalmsforeningen har fem fdrkoende*

valda i delegationen för förhandlingar om

ramavtal med Fastighetsägama, foreningen
ftr privatägare ay hyreshus i Stockholm.

Delegationen forsökle nå ett ramavtal for år

2A1.9 och för ar 2020. Ett forrnelit avtal för
Stockholm stad gick inte att nå. Nya hyror i
förhandlingarnaför äx2079 blev i genomsnitt

en höjning på +1,65 Yo För är 2020 blir hy-
reshöjning på Södermalm och hela Stock-

holm cirka +7,95 Yo.

Södermalms förhandlingsråd har håIlit nio
(9) möten med cirka 15-tal medlemmar niir-
varande per möte. I rådet tngär a17a husom-

bud och lokala hyresgästföreningar. Deltaga-
re i rådet listade och valde nogsamt fram
fastigheter som skulle prioriteras i årets hy-
resförhandling. Totalt finns cirka 850 privat-
ägda fastigheter i Maria, Sofi4 Kataina,
Högalids och Storkyrko församlingar. Rådet
prioriterade under året 13 hus och bevakade

av många övergripande frågor.

I ett antal hus i Gamla stan har upptäcktes

rurder 2018 lobegripliga hyreshöjningar. Ett
arbete hx pägäfi for aU komma tillrätta med

dem.

Det särdeles mest tillämpliga Bx ati b1åsa ut
kök och badrum, med eller utan stambyte.
Ersiitta med nylt och vips har det heliga
bruksvärdet tillåtits stiga med hyreshcijningar
på upp till40 - 80 procent.

Det är många olika aktörer som beter sig.

Flertalet!

Aktörerna åir nu inte längre enbart svensk4
de x också globala mtiktiga rislJ<apitalister
och pensionsfonder med många fler.

Ett antal köper upp fastigheter i parti och
minut. Renoverar i onödan samt siiljer snart
vidare till annat bolag.

Det ftrekommer att fastigheter som renove-
rades bara f& nägra år nu blir renoverade

igen.

Ett begrepp konceptrenovering har skapats

för nåir fastighetsägare gör filiga åtgiirder i
enstaka lägenheter, diir hyresgästen flyttat,
för atl höja hyran.

Sveriges Allxoämyfta, Fastighetsägarna Sve-

rige och Hyresgästföreningen irndertecknade
den20 december 2077 en mall frr Samråds-

avtal vid ombyggnad.

Näst intill inga fastighetsägare vill följa detta.

Ett kommunalt bolag håIler ETT informa-
tionsmöte och vill håva in hyresgästers med-
givanden till upprustningen samt dåirefter

traffahyresgäster en och en. I förhoppningen
att de inte.ska tala med eller infomrera-var-
andra. Splitka och härska

Se filmen Push och låt dig uppröras!

Styrelsen uppmanar alltså alla hyresgäster
att omgående kontakta llyresgästfiire-
ningens fiirtroendevalda och tjänstemän
och informera om misstankar och tecken
p å fiirestående upprustning.

Kontakta Rådgivningen genom 0771- 443

443 som kopplar vidare tili rätt handläggare,
jurist e1ler forhandlare. Grannar måste snabbt

bilda samrådsgrupper för att forsvara sitt
boende och dilmpa mot laglig lyxsanering
som medger mångfalt hcigre hyror.

Hyresgdstföreningen på Södermalm, Krulrrnakargatan 6, I IB 52 Stockholm, 079 339 75 29

kont akt@s o dermalrrtsfor eningen. s e, www. s o dermalmsfor eningen. s e,

Upprustning

Styrelsen iir involverad i och fö§er upprust-

ning och andra föriindringar av ett femtiotal
fastigheter.

Efter senare års lagiindringar inom bostads-

poiitiken visar sig nu negativa tendenser i allt
större utsträckning inom såväl allmzinnyttan
som privatnytlan.

Upprustning handlar stillan om huvudsakli-
gen nödvändig upprustning !

Uppenbart är att fastighetsägare ser avseviir-

da vinster i att upprusta med ombyggnad som

ett lagligt tillåtet koncept.
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Det var tidigare ovanligt ati de kommunala

bolagen i Stockholm hamnado som upprust-

ningsmål i Hyresniimnden.

Nu blir det mer vanligt och Plnamiden blir
ett av dem.

Avtal Iör lT- samhöllsinformation
som ny digital funktion
Alkrännyttan och de privata fastighetsägarna

har nnder åLr 2018 diskuterat irrnehåll för
kommande nya artaJ, förändringar samt upp-

handlingar, som också berör Stockholms

stad.

Avtal om installation av fiber har endast be-

griinsat genomft)rts i det privatägda bestån-

det. Samtidigt verkar finnas ambitioner ftån
Comhem att lägga ner Comhemnåitet som

idag tillhandahåller tv och radio och tillvals-
möjligheter.

Exempel på resultat blev atl två IT-aviaI har

bytts ut (2007" samt "TV-nät") till en even-

tuell kornbination av etl ftirlzingt innehåll i
löpande och/eller årligt avtal. En slutsats av

diskussionema är att många äidre IT-avtal
behöver revideras i grunden, då inte minst ftir
att tekniska förutsättningar kan komma för-
åindras radikalt i tillgzinglighet, utbud med

mera.

Frågor om digital plattform via fi.bernät ftir
samhiillsinformation och det som idag kallas

markbrindna TV-kanaler med mera har dis-

kuterats av Södennalms förkoendevalda i en

IT-arbetsgrupp.

Hyresgästforeningen driver eti nationellt ini-
tiativ fiir aLl reda ut framtidsfrågor i ny digi-
tal policy under året samt avser att anta en

sådan pä 2A20 års forbundsståimma. Soder-

malmsföreningen har fortlöpande deltagit i
möten kring detta, bland antatpämöten med

Stocliholms privata förhandlingsdelegation.

sen har under 2019 kommit ut med fi,ra
nurnmer, .vatay etl dubbeinummer. Upplagan
ar pä cirka 30 000 exemplar per numrner.

Hyrespressen blandar bostadspolitisk infor-
mation med diskussion, hyresförhandlingar,
Stockholmshyr4 lokala frågor i bostadsom-

råden o ch planeringsfrågor.

H e msi da n, sod ermcrl msfo renin g e n.se

Södermalmsföreningens hemsida har fatt nytt
utseende. På hemsidan laggs information ut
om aktuella sammanträden, protokoll med

mera samt tidskriften Hyrespressen.

Adressen iir som tidigare:
www. sodermalmsforeningon. se

Nötverket 75 december för kvarbo'
ende hyresgtister

Styreisen har under hösten kallat till två mö-
ten med kvarboende hyresgäster i hus som

ägs av bostadsrättsföreningar. Dessa stiilldes
in i brist pä dekagate. Det visade sig genom

slumpartade möten och telefonsamtal attnäg-
ra av dem som föreningen vanligen trfrfat
inte nåtts av kallelser tillmötet. Detia bekräf-
tades av regionkontoret som haft problem
med utskick.

Hyrespressen

SödennaLmsföreningen ger tillsammans med

övriga innerstadsftreningar och Bromma-

Ekerö ut Hyrespressen, en medlemstidning

som skickas till alla medlemmar. Hyrespres-

Somurbete med dndra

Södermalmsföreningen har under 2019 sam-

arbetat med hyresgästföreningarna Bromma-
Ekerö, Kungsholmen, Nornnalm och Öster-

malm om utgivning av Hyrespressen. Under

hösten 2019 anartgerades "Tala om din bo-

§tad" i Brygghuset på Nontullsgatan. Viird
för kvällen var innerstadsföreningama Non-
malm, Österrnalm, Kungsholmen och Sö-

dermalm. Många hade hörsammat kallelsen
och lokalen var välfylld. En fråga som lockat
många var information om Stockåolmshyra.
Med skicldighet disl«rterades denna fräga av

en kompetent panel. Det famrs även möjlig-
het att träffa hyresförhandlare, zirendehand-

läggare ochjurister.

2016 fattade forbundsstiimman for Hlnes-
gästföreningens riksforbund ett beslut atL

verka ftir ett bredare samarbete med andra

I{yresgristföreningen på Södermalm, Krul«nakargatan 6, I 18 52 Stockholm, A79 339 75 29
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organisationer och personer. Detta är inte
nytt för Södermalmsföreningen som under

lang tid samarbe'tatmed andra som tili exem-

pel Hyresgästernas Boendetrygghet och Sö-

derandan.

Bildning

Det fortsatt goda och täta samarbetet mellan
Söderrnalmsföreningens förkoendevalda,
medlemmar och anstiilldahw medftirt än fler
bildningsinsatser.

Styrelsen har med Team Upprustning tagit
fram och hållit en ny och egen upprustnings-

kurs ftir hyresgäster. Den iir en viktig nöd-
viindighet for att boende ska veta hur agera

nEir uppnrstning knackar på dörren.

Styrelsen har påbörjat en sin egen utveck-
lingsinsats i samarbete med ABF och Åkers
Runö.

En siirskild s§relsekurs kommer erbjudas
den vid kommande årsmötes nyvalda styrel-
sen.

Region Stockholms bildningsenhet har till-
handahållit stora resurser för Södermalms
bilriningsarbete och mänga förkoendevalda
på LH-nivå har deltagit i enhetens bildnings*
insatser.

En gedigen katalog ges ut vår och höst med
ett stort utbud inom många viktiga områden
frzimst för lokala hyresgästftreningar.

I utbudet miirks friimst kurser i upprustning,
forh*dling och fiirhandlingsjuridik, fastig-
hetsekonomi, frarnförande- och sammankä-
desteknik o ch bo stadsp olitik.

Diirutöver kan vi som förtroendevalda bestäl-
la kurser som slräddarsys.

S ammanlagt har medlemm ar frän. S ödermalm
deltagit vid 45 utbildningstillf;illen.

va\t att liimna sitl medlemskap i Hyresgästfö-
reningen. Orsaker som anges 2ir bland arnat
att man inte ser nyttan med medlemskapet
och aman boendeform. Det gör att nettoök-
ningen av medlemmar blir 12 personer.

58 procent av medlemmuna ar kvinnor och
42 procerrt är miin. Arrdelen medlemmar un*
der 50 äx är 37 %. Av Södermalms medlem-
mar är 30 % boende i allmäruryftan och 70

pro cent har priv ata hyres viirdar.

Organisation

Föreningen skävar efter ati ha en stark kvar-
tersnära organisation genom aktiva lokala
hyresgästforeningar i de olika bostadsområ-
dena. Under 2079 har fem iokala hyresgäst-
föreningar startats, vilket innebär att det nu
finns 49 lokala hyresgästfdreningar, varav tre

fiärdedelar i allmännyftan. Antalet förtroen-
devalda var vid årsskiftet 373 personer inklu-
sive de 37 husombud som firrrs i förenings-
området.

Epostadresser

Under sornmaren genomftlrdes, med stöd av
regionkontoret ett projelrt med att samla in
e-postadresser till huvud- och familjemed-
lemmar. Syftet med projektet vx aLt ge möj-
lighet till ökad digitat kommunikation, mins-
ka kostnaden for brevförs?indelser samt
minska miljöpåverkan.

Projektet ledde till att andelen medlemmar
som föreningen har registrerade e-post-
adresser ti1l ökade fran 50 t111,62 procent.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar i Hyresgästföreningen
Söderrnalm vur den 31 december 2019
1,2 442, mot föregående ar 12 430. Det inne-
bär en organisationsgrad pä 37,7 procent.

Under verksamhetsåret har 1 014 medlemmar

Hyresntimnden

Följande ledamöter fran Södermalm sat[ un-
der 2019 i Hyresniimnden: Anders Loosme,
Jan Strömdahl, Aija Sadurskis, Staffan Watrl-
ström, Bror Sandström och Yngve Sundblad.

Remisser och plonfrågor Södermdlm

Södermalmsföreningen har svarat på 2 remis-
ser. Den ena handlar om fastigheten Hög-
bergsgatan 70. Dtu vill man bygga ett nylt
hus irure på garden som också vetter mot

HyresgcistföreningenpåSödermalm, I{rulnnakargatan6, 118 52 Stockholm, 079 339 75 29
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gatal. Gården skulle läggs då i skugga, och
solen inte näframtill den befintliga fastighe-
ten. Stadsbyggnadskontoret skriver att det är
vanligt med slutna kvarter i innerstan och att
de boende på Högbergsgatan diirfttr ska ac-
ceptera att planen far en negativ påverkan.
Den befintligabyggnaden kommer att få de

ftinster som vetter mot den nu obebyggda
delen av tomten ftirbyggda. Ågaren vill ftilla
3 stora häd irrne på gården, vilket blir en mil-
jömässig förlust.

Stadsbyggnadsniimnden måste inse att
Stockholms bostadsbrist ir$e kan byggas bort
genom attbyggapå stadens innergårdar. Max
tar inte hiinsyn till dem som redan bor i fas-
tigheten, utan försiimrar deras boendemiljö.

Även niir det gäller planiirende på Foikunga-
gatal 70 vili ägaren bygga ett n1.lt hus inne
på gården och frilla tre stycken stora träd. Ett
liknande planiirende som innebär att man
förtffiff så mycket som möjligt utan hiinsyn
till försämrad boendemiljö, både ftr befintli-
ga hyresgäster och de som flyltar in i gårds-
husen. StorStockäolms bostadsbrist kan inte
lösas enbarl i Stockholms stad. Det finns inte
så mycket plats inne i Stockåolrn. Regionen
bör ta ett sarnlat grepp dix illa kommuner
måste ta sitt ansvar. Södermalmsföreningen
awis ar dessa planiirenden

Slussenfrågan

Söd.ermalmsföreningen har fortsatt att d.elta i
eÅ grupp som arbetar för en bäthe utfonn-
ning av Slussen.

Sö d e rm s I m sfö re n i n g e n s exped iti o n

Vi har under året som gått fortsatt med Öppet
hus på vår lokal på Krukmakatgatan 6 ons-
dagskvä1lar mellan 18.00-20.00. En del ären-
den klarar vi av, annat vidarebefordras till
Regionkontoret. Vi har även investerat i ny
dataukustning.

Ärsmöte

Årsmötet höl1s hos Maria Magdalena fcirsam-
ling den 26 Mars 2019. Altalet röstberättiga
deltagare var 84 st. Mötet öppnades av ordfö-
rande Jan Ejme och som mötesordförande
valdes Jone Källsiiter, Kicki Almlöv valdes
till mötessekreterare. Norrnala årsmötes
handlingar följdes.

Lisa Pelling från Arena id6 höll ett mycket
uppskattat föredrag om bostadspolitiken i
Wien och Österrike.

Under § 19 behandling av motioner godkzin-
des uttalandet: Lff av bostadspolitiken i
Wien och Österrike samt Motverka segrega-
tion.

Styrelsen delade även ut 2019 irs Rospris tili
Björn Alfredsson (ftfr idogt arbete att göra en
anviindbar hyresstatistik). Rispris delades ut
til1 Stockholmshem för oviljan att ge begzird
information om hyrorrra i bolaget.

Förtjrinsttecken d.elades ut, 4 stycken i guld
och 13 stycken i silver, dom som erhåIlit
brons hade fått dem hemskickade. T:'värr
farurs samma fllmare som kots tillsägning
inte fclljde givna regler. Oklart om vad och
varför han filmar.Styrelsen

S§nelsen har haft 11 protokollförda sarnman-
träden, 28 mars; 23 aprll;21 ma1; 72 jurn;3
september; 10 oktober; 12 november 12 de-
cember 2019 samt 27 januari och 20 februari
samt 77 marc 2020 efter ftirra årsmötet. Ar-
betsutskotiet har haft 9 sammanträden.

Hyresgristföreningen på Södermalm, Krulcrnakargatan 6, I lB 52 Stockholnt, 079 i39 75 29
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Fukto om Södermalm

Den 31 december 2078 var autalet invånare

84 4A3 på Södennalm. En snabb ökning

nnder 2018 med 4 655 invånare då var det

t2g 738 i december är 2017.14 998 fl1'ttade

ut fran stad.sdelen och 1,4 547 flyttade in i
stadsdelen.

Det fi.nns 74 81.0 bostäder, en ökning med

7lO bostdder under 2018 De fördelades på

följ ande ägande: Allmtirurytt an: 9 99 B, övriga

hyresrätLer: 22989, bostadsrät[er: 41 808

samt ägand.erätter 15. 10 - L5 procent av de

bostäder som ägs av bostadsrättsforeningar

hyrs ut med hyresrätt av fi)reningen, vanligen

pä grund av #.de boende irrte gick med i

bostadsråittsforeningen niir den bildades. Till
detta kommer nägru procent andrahandsbo-

ende.

Bostäderna iir övervägande små. 63 procent

x pä2 rum och kök och mindre, 22 procett
x pä3 rum och kök och 15 procent at 4 rrtm
och kök och större. Hlela 7 789 bostäder på

Södermalm åir enkelrum utankök-

Statistiken för 2019 har tinnu inte kommit
fram.

S ö d e r m a I m sfö re n i n g e n s b o ks I ut

Södermalmsföreningen och övriga stadsdels-

föreningar i Stockholm ålades alt lägga en

aräFxig budgetplanering mellan 2078-20t9.
Budgeteringen har diirför styrts av de til1-

gåmgar som farrrs vid ingången 2018.

Samma budget har sedan legat fast under
2019. Budgeten för 201"9 har alltså varrt
846298lr, densamma som året innan.

De verldiga tillgångama har dock varit stör-

re, dä det firrnits ett samlat överskott som

forts över fran tidigare år. Se nedan:

lntökter

Anslagför 2019

}verskottfrån 2018

Builget total

620 700

382 289

1002 989

Utgifter

Utytft Bailget Utfall

Remisser 700 0

Information 200 000 184 9Bd

Medlemsmöten 45 000 58 236

LokalalH 20 000 0

Hyresutveckling/statistik 5 000 A

Utbildning 225 598 BI 880

Opinionsbtldning 50 000 0

Expeditionen, hyra, el 175 000 191 125

Stadgebunden
verlrsamhet 100 000 104 840

Expeditionen, drtft 25 000 25 l5B

Utgifter totalt 846 298 646 225

Resultat som
överförs till 2020 355 764

Styrelsens och revisorernas sammanlagda
arvode uppgår till48 000 lcr per år.
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Södermalm den 20 februuri 2020

alLnännytian

vatnyttan

Tivenius,

o#,fu*d&,furffiPaavo Bårgåan, privatn;'ttan

Per Askebäck, vice ordförandelförhandling

§

alJmzirurlttan

{l*tyH§ {#* dkIL--
Henry Nilsson, bildning, Lillemor Axelsson,

kvarb o ende hyres gäster

F

ftirhandling alkniirurYitan,

,t

i
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