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Förslag till ny hyra för kvarboende hyresgäster

i samband med ombyggnationer i Stockholmshems fastigheter,
Valla torg-området i Årsta
Vi har satt samman den här informationen så att du som hyresgäst ska få en bild av
läget i de pågående hyresförhandlingarna och Stockholmshems aktuella förslag till nya
hyresnivåer för kvarboende efter ombyggnaden. Observera att hyran inte är
slutförhandlad – detta är alltså inte de beslutade hyrorna.
(Observera också att du inte godkänner någon hyresnivå genom att fylla i blanketten i detta
utskick. Blanketten gäller endast ombyggnadsförslaget och val av ombyggnadsnivå.)

I Stockholmshems förslag till ny hyra för kvarboende ingår:
1. Två olika hyresnivåer – en för basnivå och en för utökad nivå i ombyggnaden.
Skillnaden i de två nivåerna är renoveringen av köket.
Basnivå
Utökad nivå

– innebär att vi rustar upp och kompletterar ditt gamla kök.
– innebär att du får ett helt nytt kök.

Som hyresgäst väljer du själv om du vill ha basnivå eller utökad nivå av
ombyggnaden. Mer information om de två nivåerna skickas ut till alla
hyresgäster tillsammans med blanketten för godkännande av ombygganden.
2. En permanent kvarboenderabatt - som gäller så länge som du väljer att bo kvar i
din lägenhet.
Den föreslagna kvarboenderabatten är på ca 55 kr/kvm/år. Rabatten baseras på
Stockholmshems förslag till ny hyra (2015-10-07) och är kopplad till
lägenhetsstorleken. Kvarboenderabatten gäller för dig som flyttar tillbaka till
din lägenhet (alltså inte nyinflyttade). Rabatten är personlig och gäller så länge
du bor kvar i lägenheten.
Du kan enkelt själv räkna ut din rabatt per månad genom att använda
formeln 55kr x antal kvm / 12 månader.
3. En 3-årig hyresrabatt - som är en extra rabatt som gäller under de tre första
åren. Den extra hyresrabatten är högre första året för att sedan minska år 2 och
år 3. På så sätt blir det en stegvis justering till den nya hyran. Den permanenta
kvarboende rabatten (se punkt 2) fortsätter gälla när den extra rabatten löpt ut.
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Så här blir hyran enligt Stockholmshems aktuella hyresförslag
I tabellerna nedan visas de föreslagna hyrorna med rabatterna avdragna.
I de tre första kolumnerna är både den permanenta kvarboenderabatten och den
3-åriga extra hyresrabatten under tre år avdragna. I kolumnen längst till höger visas
hyran med den permanenta rabatten som gäller så länge du bor kvar i din lägenhet.
Basnivå (renoverat kök), förslag till ny hyra för kvarboende
Obs! Från år 2019 och framåt tillkommer de normala årliga hyresjusteringarna.
*

*

*

**

.

* 3-årig extra rabatt + kvarboenderabatt avdragen

* * kvarboenderabatt avdragen

Utökad nivå (helt nytt kök), förslag till ny hyra för kvarboende

Obs! Från år 2019 och framåt tillkommer de normala årliga hyresjusteringarna
*

* 3-årig extra rabatt + kvarboenderabatt avdragen

*

*

* * kvarboenderabatt avdragen

**

