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nyheter

Diskjockey vann
över hyresvärd
Sydney Onayemi får bo kvar i sin lägenhet
I sju år har han
stridit för sin
rätt att bo kvar i
femrummaren på
Sandhamnsgatan.
I tisdags kom
hovrättens dom.
– Det blev en
brakseger, säger
Sydney Onayemi.

IO

Tvisten mellan Sydney
Onayemi, 68, och hans hyresvärd har pågått sedan
1999. Då blev den kände
diskjockeyn tvungen att
ﬂytta från sin lägenhet på
Sandhamnsgatan på Gärdet
för att den skulle renoveras.
Strax därpå ﬁck han ett
brev från hyresvärden som
hävdade att nya förutsättningar gällde. Men exakt
vad framgick inte och trots
upprepade försök lyckades

inte Sydney Onayemi få tingsrätten. Sydney Onaykontakt med sin värd.
emi ﬁck rätt. Enligt domen
– Jag ringde och skickade var det hyresvärden, och
brev, men han svarade inte. inte hyresgästen, som gjort
Två gånger stötte jag ihop sig skyldig till avtalsbrott.
med honom i trappuppgången, men då sa han att Fastighetsägaren överklahan hade bråttom och inte gade till hovrätten, som nu
kunde prata.
avgjort ärendet till Sydney
I brist på ny information
Onayemis fördel. I tisdags
fortsatte Sydﬁck han veta
ney Onayemi
att han slipatt göra som
per
både
tidigare avtavräkning, rätlat – medan
tegångskostrenoveringen
nader på ett
pågick lät han
par miljoner
bli att betala
kronor, samt
för lägenheten
de hyror som
på Sandvärden anser
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hamnsgatan.
sig ha blivit
Men när hysnuvad på.
resvärden plötsligt hotade
– Jag svävar på moln, säatt vräka honom på grund ger Sydney Onayemi och
av obetalda hyror blev han fortsätter:
orolig. Han började depo– Det tog ett tag innan
nera månadsavgiften hos det sjönk in, men nu är jag
länsstyrelsen och kontak- otroligt lättad. Jag har inte
tade ﬂera advokater.
kunnat sova på ﬂera veckor.
2004 var tvisten uppe i
Efter beskedet begav sig

”Det tog ett
tag innan det
sjönk in men
nu är jag otroligt lättad”.

Sydney Onayemi direkt till
den 125 kvadratmeter stora
lägenheten. Där pågår just
nu reparationer av en vattenskada, så han kan bara
vistas där till och från.
– Jag har astma och vågar inte sova mitt i allt
byggkaos. Jag vet inte när
jag kommer att ﬂytta tillbaka på riktigt, tills vidare
tillbringar jag nätterna hos
bekanta, säger han.
Han hoppas nu att han ska
kunna ägna sig mera helhjärtat åt det som han tycker bäst om – att spela skivor
på nattklubbar.
Men tvisten med hyresvärden är inte helt över.
– Hyresnämnden har redan fått in tre nya ansökningar om vräkning av mig.
Det är inte klokt, säger Sydney Onayemi.
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