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Fler hot om vräkning och fler som störs
Fler hyresgäster på Gotland blir uppsagda och fler hyresgäster blir störda av
sina grannar. Hyresgästföreningens jurister ser kopplingar mellan ökningen
och en hårdare bostadsmarknad till följd av bostadsbristen.
Nya nationella siffror från Hyresgästföreningen visar att både uppsägningar
och störningar är vanliga ärenden när medlemmar ringer in till föreningens
jurister för att få hjälp.
– Vi har märkt att klimatet på bostadsmarknaden har blivit hårdare.
Hyresvärdarna vet att de enkelt kan få nya hyresgäster och många
hyresgäster är rädda för att bli uppsagda. Bostadsbristen gör också att man
tränger ihop sig och trångboddheten kan leda till att grannar känner att de
blir störda, säger P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföreningen.
På Gotland har Hyresgästföreningens jurister den senaste tiden sett att fler
hyresgäster blir uppsagda. Över tid har man även märkt en ökning av
störningsärenden, där medlemmar hör av sig för att de blir störda av sina
grannar. Störningarna kan handla om allt från barn som leker till grannar som
inte kommer överens.
Det är viktigt att veta att man som hyresgäst alltid har rätt att protestera mot
en uppsägning. En hyresgäst har i normala fall besittningsskydd, vilket
innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar i sin bostad och att det krävs
sakliga skäl för att bli uppsagd. Man kan bli uppsagd på grund av att man
stört grannarna, men det är relativt ovanligt eftersom det krävs tydliga bevis
för störningarna.
– Den stora bostadsbristen har gjort att många hyresvärdar i dag har en lägre
toleransnivå gentemot sina hyresgäster och är snabbare än tidigare på att
skicka uppsägningar. De vet att en ny hyresgäst snart flyttar in. Samtidigt är

folk väldigt rädda för att förlora sin bostad eftersom de vet att det är så pass
svårt att hitta en ny, säger P-G Nyström.

För mer information, kontakta gärna:
P-G Nyström, chefsjurist Hyresgästföreningen region Sydost.
Telefon: 010-459 11 46
E-post: p-g.nystrom@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och
morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv
miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största
folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är
allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster
garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder
nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till
föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden.
Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som
förtroendevalda.
Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping,
Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.
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