
Nej till att sälja Öresundskraft
 HELSINGBORG  Den politiska led-
ningen i Helsingborg har beslu-
tat att sälja det kommunala  
energibolaget Öresundskraft.

– Vi är emot. Vi tänker på våra 
medlemmar. En ut!örsäljning 
skulle !örmodligen innebära hö-

gre kostnader !ör alla hyresgäs-
ter. Det är också risk att hyrorna 
påverkas, fastighetsägarna kom-
mer ju också !å ökade kostnader, 
säger Merete Sundholm, ord!ö-
rande i Hyresgäst!öreningen re-
gion norra Skåne. PM

Maria Hjelm ny regionchef
 HELSINGBORG Hyresgäst!ör-
eningen i norra Skåne/södra 
Halland har !ått en ny ny re-
gionchef. Det är Maria Hjelm, 
som efter sju år som chef 
!ör region BohusÄlvsborg- 
Skaraborg, börjar sin tjänst 

den !örsta januari i år. Hon 
efterträder Rasmus Korsvall, 
som endast var regionchef i 
ett år. Korsvall kom från LO 
och blev presschef !ör Social-
demokraterna i riksdagen. 
 KW 

LOKALA NYHETER
SKÅNE

Erik, 
Se!ers, 44,
Glumslöv
– Nej, vi har 
runt 20 grader 
på vintern vil-
ket jag tycker känns helt 
okej. Vill vi ha varmare 
har vi en kamin som vi 
kan elda i !ör att !å upp 
värmen ytterligare. 

David 
Cedergren, 24,
Landskrona
 – Ja det är det. 
Det är en ge-
nomgående lä-
genhet och de rum som är 
ytterst är kalla. Ventilerna 
släpper in mycket kalluft 
nu på vintern men vi !år 
inte stänga igen dem. Det 
kanske blir bättre om vi 
luftar elementen, det har 
vi inte testat ännu.

Lotta 
Carrwik, 50,
Saxtorp
– Nej vi har inte 
särskilt kallt. Vi 
har golvvärme, 
när golvet är varmt känns 
det inte lika kallt i bosta-
den.

Cha"k 
Kasem, 61, 
Landskrona
– Ibland är det 
kallt. När det 
blir !ör kallt 
så använder vi oss av en 
värme"äkt !ör att inte frysa.

Är det kallt i din          
bostad? Matilda Janzon "ck betala 

6#400 kronor i månaden $ör 35 
kvadrat i Bjuv. Då ingick läck-
ande $önster, folk som bodde i 
källaren och ett sopkrig. 

 BJUV  Huset på Södra Storgatan 
3 byggdes 1918 och var en gång i 
tiden kooperativets flaggskepp i 
gruvstaden Bjuv. Huset var Kon-
sums matbutik och utstrålade sta-
tus och framtidstro. Idag är det ett 
hus som omges av sopor och för-
fall, lämnat till sitt eget öde. 

När Matilda Janzon fick nyck-
larna förra sommaren var hon 
överlycklig. Hon hade bott hos två 
kompisar i en etta efter en sepa-
ration. Det var trångt. Därför var 
lyckan total när hon hittade en lä-
genhet på Facebook. Men glädjen 
blev kortvarig. 

– Det finns ingen ventilation. Jag 
är konstant trött och har mycket 
huvudvärk. På sommaren kan det 
bli upp mot 40 grader varmt här. 

Hon kontaktade fastighets-
värden Dogar Fastighets och Re-
cycling AB för att få hjälp med ven-
tilationen och med det fönster som 
är felmonterat.  

– Det regnar ju in. Jag kan inte 
åka bort utan att ha någon som 
snabbt kan komma hit och torka 
upp vattenpölarna.

Enligt Matilda lovade ägaren att 
åtgärda bristerna men inget har 
hänt. Då ringde hon Hyresgäst-
föreningen och det visade sig att 
Hyresgästföreningen har en för-
handlingsordning på fastigheten 
(läs artikeln till höger) men inga 

Matilda !yttade   in till kaos         

Utmaningar. Enligt Hyresgäst!öreningen har hyresgäster rätt till !örråd utan!ör          eller i fastigheten. Fastighetsägaren har
skickat lappar till alla hyresgäster där han hotar med höga böter och avhysning          om man inte sköter sopsorteringen. Ett 
!örfarande som Hyresgäst!öreningen tar avstånd ifrån. 

hyror var förhandlade med dem se-
dan 2013. Matilda fick hjälp med 
att få ned hyran som sänktes till   
3 950 kronor i november. 

–!Det är bra att hyran sänk-
tes men tyvärr återstår alla an-
dra problem. Jag har blivit lovad 
källarutrymme men får inget. Jag 
måste betala ett par hundra för att 
få en nyckel till tvättstugan. Sopor 
slängs lite hur som helst och grov-
sopor ställs utanför huset. 

Kommunen har fått in klago-
mål på sophanteringen och Matil-
da har fått en lapp av hyresvärden 
där han hotar alla hyresgästerna 
i huset med kraftiga böter om de 

"Jag kan inte åka bort 
utan att ha någon som 
kan komma hit och torka 
upp vattenpölarna."
Matilda Janzon

blir påkomna med att göra fel. Han 
hotar till och med med omedelbar 
uppsägning.  

I december 2018 fick kommunen 
in klagomål på att det fanns otillåt-
na lägenheter i källaren. I februari 
gjorde de en tillsyn på byggnaden 
och det konstaterades att perso-
ner bodde i otillåtna lägenheter. 
Det får inte vara några lägenhe-
ter i källaren på grund av den låga 
takhöjden. 

Kommunen kontaktade värden 
muntligt och bad honom ta bort 
bostäderna men inget hände. 

Tiden gick och i oktober inkom 
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Samarbete med privat raket
 HÖGANÄS  Samhällsbyggnadsbo-
lag i Norden, SBB, blev 2018 Hö-
ganäs största privata hyresvärd 
med runt 560 lägenheter. De har 
köpt lägenheter av mindre priva-
ta fastighetsägare – Höganäshem 
och hela Jefasts bestånd, !örut-

om Jefasthuset. Nu sluter Hyres-
gäst!öreningen och SBB ett så 
kallat boin"ytandeavtal. Det är 
relativt ovanligt att privata ak-
törer är intresserade av att göra 
det och det är !örsta gången !ör 
SBB. PM 

Vinstuttag från Svalövsbostäder
 SVALÖV  Det räckte inte med 
Hyresgäst!öreningens protes-
ter och överlämning av 1000 
namnunderskrifter. Den 25 no-
vember beslutade fullmäktige i 
Svalöv att ta fyra miljoner kro-
nor från allmännyttans vinst. 

– Jag tycker det är ett beklag-
ligt beslut. Det är fel att hy-
resgästerna ska bli dubbelbe-
skattade. Nu !år hyresgästerna  
betala mer än andra invånare i 
kommunen, säger Hyresgäst-
!öreningens Eva Wigren. GE 

Matilda !yttade   in till kaos         

Utmaningar. Enligt Hyresgäst!öreningen har hyresgäster rätt till !örråd utan!ör          eller i fastigheten. Fastighetsägaren har 
skickat lappar till alla hyresgäster där han hotar med höga böter och avhysning          om man inte sköter sopsorteringen. Ett 
!örfarande som Hyresgäst!öreningen tar avstånd ifrån. 

Ramen. Runt om ett av !önstrena 
är det sprucket och det läcker in.

Sopor. Sophanteringen är ett 
svårlöst problem vid fastigheten. 

Från 2013 har huset i Bjuv 
expanderat från tre lägenhe-
ter till 21. Men inga hyror har 
!örhandlats enligt reglerna. 
Det är ett brott mot !örhand-
lingsordningen enligt Hyres-
gäst!öreningen. 
 
 BJUV  Senaste hyresförhandlingen 
som påkallades var 2013 och gäll-
de 2014 års hyreshöjningar. Då 
rörde förhandlingen tre lägen-
heter i fastigheten i Bjuv. Sedan 
dess har det skett två ägarbyten.

När en fastighet med förhand-
lingsordning säljs följer avtalet 
med. Vad Hem & Hyra erfar finns 
det idag 21 registrerade lägenhe-
ter men det kan finns fler. 

Om en fastighet bygger till fler 
lägenheter eller om man ändrar 
storleken ska det förhandlas med 
Hyresgästföreningen. 

Hem & Hyra har varit i kon-
takt med ett antal hyresgäster 
som vill vara anonyma som be-
talar lika höga hyror som Matilda 
gjorde för motsvarande storlek. 
Det skulle innebära att huset är 
en ren kassako för ägaren.

Fredrik Malmberg är förhand-
lare vid Hyresgästföreningen. 

– De här hyrorna är inte kor-
rekt satta och är ett brott mot 
förhandlingsordningen. Den 
part som bryter mot gällande 
avtal riskerar böter. 

Fredrik Malmberg uppmanar 
hyresgäster som bor under lik-
nande förhållanden att kontakta 
Hyresgästföreningen. 

När det gäller huset i Bjuv ska 
Hyresgästföreningen se över 
fastigheten och ta reda på om 
det är fler hyror som behöver 
justeras.

Hem & Hyra har försökt nå 
fastighetsägaren utan fram-
gång.] G R Y  E L L E B J E R G  

Gamla Konsum. Sedan 1965 har huset varit privatägt.   

en ny anmälan varpå kommunen 
gjorde en ny tillsyn och kontate-
rade att de otillåtna lägenheterna 
fanns kvar. 

Trots att kommunen har vetat 
om förhållandena sedan febru-
ari förra året dröjde det till den 
16  december, samma dag som 
Hem!&!Hyra intervjuade kommu-
nen, innan ett rättelsebrev skick-
ades ut till ägaren. Han har fått tre 
månader på sig att vidta åtgärder 
annars kan vite utfärdas. 

Emilie Demfelt är tillförord-
nad byggnadsförvaltningschef vid 
Bjuvs kommun. Hon anser inte att 
de gjort något fel. 

Var!ör har ni inte agerat !ör-
rän nu? 
–!Vi har agerat sedan första 

 anmälan kom in med att kommu-
nicera detta till fastighetsägaren. I 
brevet beskrivs tillsynsprocessen 
och vad som händer om man inte 
gör rättelse. Men det skriftliga fö-
reläggandet om rättelse har skick-
ats först nu.

Var!ör !örst nu? 
–!Enligt den lagstiftning vi har 

ska han ha rimlig tid till rättelse. 
Hem & Hyra har försökt nå hy-

resvärden för en kommentar vid 
ett flertal tillfällen via telefon, sms 
och mejl.] G R Y  E L L E B J E R G
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Huset i Bjuv – en 
regelvidrig kassako 
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Förhandlare. Fredrik Malmberg.
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