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nyheter

Svenska bostäder
höjer temperaturen
Nytt avtal kräver att det är 20 grader inomhus.
Kalla lägenheter har
vållat stora protester.
Nu förbinder sig
Svenska bostäder
att hålla minst 20
grader.
I dragiga bostäder
ska temperaturen
skruvas upp ytterligare.

VB

– De blev väl lite rädda av
kritiken, säger Wivi-Anne
Sällberg som själv slog larm
om kylan i sin lägenhet i
Blackeberg.
Lokaltidningen Mitt i
har ett par gånger skrivit
om värmebristen i Svenska
bostäders fastigheter i västerort. Gensvaret på artiklarna har varit enormt. Hyresgäster har berättat hur

de frusit och tvingats ha på
sig varma tröjor och sjalar
inomhus. Hos vissa har termometrarna visat 16–17
grader. Hyresgästföreningen och hyresvärden har fått
ta emot mängder av samtal
från uppretade hyresgäster.
I Hässelby gick de samman
och samlade in 500 namnunderskrifter.
Svenska bostäders ledning
har upprepat att ”det ska
vara 20 grader, varken mer
eller mindre”. Samtidigt har
ﬂera hyresgäster vittnat om
hur de begärt mätningar,
men sedan nekats åtgärder
eftersom temperaturen legat på 19,6–19,7 grader.
På grund av kalldrag och
läckage har också många lägenheter upplevts som kalla
även om mätningar visat
prick 20 grader.
1998 slöt Svenska bostäder och Hyresgästföreningen ett avtal som sa att

temperaturen ”bör” vara 20 ran Tillberg, hyres- och förgrader. Men i de förhand- handlingschef på Svenska
lingar som nu genomförts bostäder.
har kravet skärpts.
Göran Tillberg medger
–
Det
att hyresgäster
avtalet nu
i delar av besäger är att
ståndet haft för
inomhuskyligt i lägenhetemperaterna.
turen var– En behaglig
aktigt ska
inomhusmiljö
uppgå till
är viktig ur bominst
20
e n d e p e r s p e kgrader, sätiv. Det här nya
ger Ingvar
avtalet innebär
GÖRAN TILLBERG SVENSWallin, förett tydligare åtaKA BOSTÄDER
handlingsgande om värledare på
mekomfor ten
Hyresgästföreningen.
och det måste vi nu jobba
I dragiga fastigheter där aktivt för.
20 grader inte räcker för
Wivi-Anne Sällberg hopatt bibehålla värmen, ska pas att Svenska bostäder nu
Svenska bostäder höja tem- håller vad de lovar. I hennes
peraturen ytterligare tills vardagsrum visar termomebristerna i husen åtgärdats. tern 18 grader.
– I vissa lägen kan man
behöva lägga sig över 20 ● Mia Dahlgren
grader. Vi får avgöra det mia.dahlgren@mitti.se
från fall till fall, säger Gö- tel 550 550 71

”I vissa lägen kan man
behöva lägga
sig över 20
grader.”

