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Det	är	inte	frihet	att	äga
sin	lägenhet
KRÖNIKA  Det går rykten bland mina grannar uppe på Ekholmsvägen just nu. Rykten

om att våra hyreslägenheter ska ombildas till bostadsrätter. Eller alltså, det är ju

ingen mystisk hörsägen – det finns de som bor här som vill att den kommunala

hyresvärden Stockholmshem ska sälja husen vi bor i.

Jag, min sambo och våra grannar pratar om det här med en något oroligt i rösten.

Och med något argt. Upprört. Besviket.

Ett av mina bästa Stockholmsminnen är en juliförmiddag för tre år sedan, när jag

hämtade ut nycklarna till min hyreslägenhet. Jag, min pappa och en god vän började

bära in möbler, packa upp tallrikar och titta på utsikten. Plötsligt ringde det på dörren.

Det var en kille från Stockholmshem, som undrade om jag höll på att flytta in. Lite

nervöst svarade jag att jo, jag hade precis skrivit kontrakt.

Jag tänkte att nu är det kört, nu plockar någon fram den dolda kameran. Jag väntade

mig att någon skulle ropa ”Hyresrätt i Stockholm? GLÖM DET PUCKO! LOL!”

Men det var inte dolda kameran. Det var en fastighetsskötare som installerade ett

nytt lås. Helt gratis, utan att jag bett om det. Några dagar senare kom en av hans

kollegor och fixade ett fönster som krånglade. När vi blev två i lägenheten förra vintern

hjälpte de till att installera den nya diskmaskinen. Och så sent som för ett par veckor

sedan kom de förbi och fixade ett stopp i avloppet.

Det är skönt att veta att om något går åt skogen så är det inte hela världen. Tvärtom,

det löser sig. Annat var det innan den där underbara dagen för tre år sedan. Den

föregicks av nio år (inräknat ett år utomlands) med andrahands- och

tredjehandskontrakt eller stora bostadslån. Utan marginaler för att köpa en ny kyl. Och

då är jag ändå född i den här staden.

Att låna en halv miljon eller mer för att få bo i ett hus som inte har renoverats på 50 år

innebär inte en ökad känsla av frihet. Tro mig, det är en förbannat stressig situation.

Och om det är så att de offentligt byggda hyresrätterna inte sköts ordentligt ska vi

kräva ansvar av politiska makthavare. Inte av våra grannar.

+ Kampanjen ”Alby är inte till salu”.

- 365 000 personer står i Stockholms bostadskö. De senaste 20 åren har över 80 000

hyresrätter i Stockholm ombildats.
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