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Hyresgästföreningen i Nynäshamn firar sitt 90-års-
jubileum. I denna jubileumsbok får vi följa fören-
ingen genom de gångna åren.

Föreningen bildades för att vara en stark motpart 
mot fastighetsägarna. Man kan tycka att samhället 
på 90 år skulle ha förändrats så pass genom föränd-
rad lagstiftning och ändrade attityder och värde-
ringar så att hyresgästerna inte ska drabbas som de 
gjorde för 90 år sedan. Tyvärr så råder fortfarande 
egennyttan och girigheten vilket innebär att det be-
hövs både bättre lagstiftning och en bra hyresgäst-
förening. Underhållet – eller ska vi säga bristen på 
underhåll – av fastighetsägarna är fortfarande en het 
fråga bland våra förtroendevalda och medlemmar. 
Våra förtroendevalda, som gärna skulle vilja arbeta 
framåt och vara med och utveckla boendet, dränks i 
underhållsfrågor, allt från utslitna tvättmaskiner till 
dåligt varmvatten och ruttnande fasader.

De senaste åren har dessutom tillkommit två an-
dra områden som är ett större hot mot oss hyres-
gäster.

Det ena är att taxor och avgifter, det vill säga 
att vatten, avlopp, värme, el med mera tar en allt 
ökande del av hyran. Detta är något som politikerna 
inte förstått vidden av än.

Det andra är att kommunpolitikerna tror att de 
hittat en ny mjölkko i de kommunala bostadsbola-
gen. I flera kommuner hittar man på olika sätt för 
att föra över pengar från hyresgästernas plånböcker 
till den kommunala kassakistan. Således tar kom-
munerna ut koncernbidrag, borgensavgifter, aktie-
utdelningar och så vidare och så vidare. Listan på 
påhittade avgifter blir bara längre och längre. Påhit-
tigheten är stor bland de så kallade marknadsaktö-
rerna och skärrade kommunpolitiker som försöker 
få den kommunala ekonomin att gå ihop tar tack-
samt till sig alla ideér och tips från de som inte för-
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stått att bo är en rättighet och inte en marknadsvara 
och heller inte behöver ta ansvar för konsekvenser-
na. Hyresgästföreningens inställning är: Vi betalar 
gärna vad det kostar – MEN INTE MERA!!!

Hyresgästföreningen har under de tio år som gått 
sedan det förra jubileét ändå flyttat fram positio-
nerna i Nynäshamn.

Vi tecknade ett avtal med Nynäshamnsbostäder 
som rättade upp den orättvisa hyressättning som 
rått tidigare. Tyvärr innebar det höjda hyror för en 
del medan det till andras glädje blev sänkta. Fort-
farande finns några skavanker kvar i systemet som 
måste åtgärdas men helt rättvist kan det aldrig bli.

Vi har också tecknat ett boinflytandeavtal med 
Nynäshamnsbostäder. Avtalet innebär att våra för-
troendevalda och områdesansvariga hos Nynäs-
hamnsbostäder ska arbeta mera intimt tillsammans 
för att förbättra bostadsområdena.

Hos föreningen har den nya informationstekni-
ken gett oss helt nya möjligheter och verktyg. Mail, 
SMS, och mobil jourtelefon ger oss ett helt annat 
sätt att agera på. Nya användningsområden tillkom-
mer hela tiden. Vi måste bara få ett tag på oss att 
lära oss tekniken.

Med hänvisning till ovanstående kan jag konsta-
tera att det finns mycket arbete kvar att göra och 
det behövs många för att tillsammans göra det som 
hyresgästföreningen är till för: nämligen att se till 
att det finns ETT BRA BOENDE FÖR ALLA TILL 
EN RIMLIG KOSTNAD:

Slutligen vill jag tacka alla förtroendevalda och 
medlemmar som ställer sin dyrbara fritid till förfo-
gande till hyresgästernas fromma.

Herman Ocklund
Ordförande
Hyresgästförening Nynäshamn
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Hyresgästföreningen Nynäshamn 100 år
När jag inför nittioårs jubiléet för tio år samman-
ställde jubileumsskriften färdigt hade jag ingen 
aning om vilka utmaningar som väntade de kom-
mande tio åren. Men kort tid därefter, en kväll i slu-
tet av januari för tio år sedan meddelade Herman 
Ocklund att han tänkte sluta och jag behövde inte 
många sekunders betänketid före jag beslutade mig 
att kandidera till ordförandeposten i världens äldsta 
hyresgästförening.

Många ansåg säkert att jag var väl ung för att 
axla ett så viktigt uppdrag och såg kanske till min 
låga ålder som något negativt, men beslutet att kan-
didera var mitt och jag har aldrig ångrat mig.

Det har hänt så mycket i vår omvärld de senaste 
tio åren, bland annat så har samhällsklimatet hård-
nat. För tio år sedan fanns det nog ingen som kunde 
drömma om att vi idag skulle leva i en värld av hot 
och trakasserier. Det har till och med inträffat att vi 
varit tvungna att ställa in verksamhet efter hot.

Kunde de personer som sent på kvällen den 30 
december 1915 föreställa sig vad vi i dag anser som 
”normalt”? Antagligen inte men många av de frå-
gor som var viktiga då är fortfarande högaktuella 
för oss hyresgäster.

Vi har återigen en gigantisk bostadsbrist i landet 
och alla säger att något behöver göras men väldigt 
få gör något. 

Renoveringar och upprustningar sker tidvis till 
ett pris som riskerar att hyresgästerna tvingas flytta 
efter stambyte. Många har inte råd att bo kvar, till 
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te. Många har inte råd att bo kvar, tillföljd av de ”standardhöjande” åtgärder som blivit regel mer än undantag på 
dagens bostadsmarknad. 

Det är en lyx att kunna bo där man vill idag, är det så vi vill att samhället ska bli? 

Nej självklart ska alla ha råd att bo och leva där de vill. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det 
i artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Men lever vi efter det idag? Runt om i 
världen flyr folk för sina liv och under de senaste hundra åren har föreningen upplevat två världskrig, vad har 
man lärt sig av detta? 

Samhället har återigen blivit segregerat med nya typer av getton där flyktingar och socialt utsatta bor. Värre 
riskerar det bli om inget görs åt bostadsbristen. Vi är snart tillbaka till 1915 års förhållande vad gäller bostadssi-
tuationen. 

Snart måste politiker på alla nivåer inse att staten måste göra något för att rädda situationen. 

Under mina 23 år som aktiv i Hyresgästföreningen har jag aldrig ångrat att jag engagerade mig för hyresgästerna 
och blev förtroendevald. Vi förtroendevalda i Hyresgästföreningen behövs för att värna om hyresgästerna och 
hyresrättens framtid. 

Nynäshamn den 5 januari 2015 

 

Jonas Carlsson 

Ordförande 
Hyresgästföreningen Nynäshamn  
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Protokollen berättar om händelser åren 1915-2004
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Nynäshamns första HSB-hus, byggt 1938, Lövlundsvägen 25. Bostadsrättsföreningen Framåt.
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Nynäshamns första HSB-hus, byggt 1938, Lövlundsvägen 25. Bostadsrättsföreningen Framåt.
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1995 . . . . Upprustningen av Heimdalsområdet tar mycket energi och kräver arbetsinsatser av 
styrelsen och övriga berörda förtroendevalda. Stiftelsen Hyresbostäder Nynäshamns dåli-
ga planering av både arbetsinsatsen och förankringsprocessen hos hyresgästerna var den 
främsta orsaken till problemet. Dock var parterna överens om att renoveringen behövdes. 
Eftersom ytterligare ett år återstår av treårsöverenskommelsen som gjordes 1994 gick för-
handlingsomgången på privatsidan lugnt till, de flesta privatvärdarna accepterade samma 
uppgörelse. Studieverksamheten i föreningens regi var mycket omfattande. Vid hela 16 till-
fällen under året deltog förtroendevalda. Vid dessa 16 kurser/konferenser medverkade c:a 
170 förtroendevalda sammantaget. Nynäshamns Hyresgästföreningen firade 80-årsjubileum 
med en heldag/kväll med diverse aktiviteter. På dagen var aktiviteten för allmänheten med 
inriktning på barnen och på kvällen var samtliga förtroendevalda med respektive inbjuda 
till ”mat och dryck samt dans till Starlines orkester”. Ett första försök med ”områdesför-
valtning med egen budget” påbörjas i Sorunda under ledning av styrelseledamoten Viola 
Nilsson. Under året når också medlemstalet en ny rekordnivå 72,4% av hyresgästerna är 
medlemmar i Hyresgästföreningen Nynäshamn.

1996 . . . . Vi medverkar vid den stora ”invigningen” när Stiftelsen Hyresbostäder Nynäshamn 
blir AB Nynäshamnsbostäder. Vårt bidrag till festligheterna var inriktat på yngre hyres-
gäster, tivoli och ridning. Fortsatt bråk om ”Heimdalsrenoveringen” tar en hel del energi 
av våra förtroendevalda även detta år, nu är dock inriktningen ”slarvigt” utfört arbete och 
felaktig hyressättning. Stor energi läggs också ner ute i bostadsområdena med anledningen 
av de ändrade bestämmelserna för sophanteringen. AB Nynäshamnsbostäder är hårt belas-
tade av outhyrda lägenheter. Vi hjälper till med marknadsföring och visning av lägenheter. 
Ordförande Tommy Revedal och ombudsman Bo Kristianson medverkar vid Riksförbun-
dets kongress i Västerås. Arbetet med ”områdesförvaltning” läggs på is eftersom AB Ny-
näshamnsbostäder inte klarar av att ta fram nödvändiga fakta och ekonomiska uppgifter. 
Ett roligt inslag under året var vårt deltagande i den drakbåtspaddling som arrangerades i 
Nynäshamns hamn.

1997 . . . .  Ett stort arbete med konserveringen och arkiveringen av alla våra värdefulla skrifter 
och protokoll genomförs av Jonas Carlsson. Viola Nilsson väljs som vår andre kvinnliga 
ordförande genom tiderna. Våra förtroendevalda ägnar under året stor energi på arbetet 
med ”den nya hyressättningen” som påbörjats, åsikterna är många och meningarna är de-
lade. Bo Carlsson, Lokala Hyresgästföreningen Heimdal, får styrelsens uppdrag att för-
handla förmåner och rabatter för medlemmarna i Nynäshamn, - ett uppdrag som han lyckas 
mycket bra med. Vår expedition flyttar till Backluraområdet, sekreterartjänsten flyttas till 
Haninge. Vi deltar aktivt i protesterna mot nedläggning av polisverksamheten i Haninge, 
en omfattande namninsamling görs. Efterdyningarna av den ”slarviga” renoveringen av 
Heimdal förföljer oss även detta år. En överenskommelse om hyresstopp under 3 år träffas 
med AB Nynäshamnsbostäder . Under dessa år skall även arbetet med ”den nya hyressätt-
ningen” slutföras.
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Haninge. Vi deltar aktivt i protesterna mot nedläggning av polisverksamheten i Haninge, 
en omfattande namninsamling görs. Efterdyningarna av den ”slarviga” renoveringen av 
Heimdal förföljer oss även detta år. En överenskommelse om hyresstopp under 3 år träffas 
med AB Nynäshamnsbostäder . Under dessa år skall även arbetet med ”den nya hyressätt-
ningen” slutföras.



1998 . . . .  Arbetet med ny hyressättning fortgår. Kriterier för poängsättningen samlas in och dis-
kuteras. Vi medverkar även på flera välbesökta informationsmöten där hyresgästerna fick 
information och gavs möjlighet att ställa frågor. I ett styrelseprotokoll konstateras bland 
annat ”att AB Nynäshamnsbostäder är ett byråkratiskt företag”. Förhandlingar om renove-
ringar av telehusen påbörjas. En felaktig, ej förhandlad, broschyr om ”nya hyressättningen” 
skickas ut till samtliga hyresgäster inom AB Nynäshamnsbostäder. Detta ställer till stor 
oreda och vi nödsakas tillskriva samtliga medlemmar och lägga tillrätta fakta om hyressätt-
ningen. Vi bistår med kaffe och bröd vid AB Nynäshamnsbostäder ”Blomstermarknader” i 
Stora Vika och Backlura, ett populärt inslag tyckte hyresgästerna. Vi deltog med en ”buss-
last” hyresgäster i marschen från Humlegården till Skansen på Hyresgästernas Dag 14 juni. 
När styrelsen efter en lång kvälls diskussion om poängsättningen bland annat om 2+ poäng 
för tillgång till hiss, skulle åka hemöver blev styrelsen sittande inlåsta i hissen c:a 1 timme 
och flera började sannolikt att ifrågasätta om det verkligen var värt 2+ poäng att ha hiss. 
Många och långa diskussioner om dels hyressättningen och dels boinflytandemedlen gör att 
åretssamling av protokoll från Stora förhandlingsdelegationen nästan fyller en egen pärm 
detta år.

1999 . . . .  Arbetet med ett nytt Boinflytandeavtal påbörjas. Bo Kristianson Hyresgästföreningen 
och Inger Andersson AB Nynäshamnsbostäder prioriterar framtagande av ett förslag till 
”fördjupat” Boinflytandeavtal. Diskussion om hur fastighetsskattesänkningen skulle komma 
hyresgästerna till del fördes med hyresvärdarna. Överenskommelse med AB Nynäshamns-
bostäder om återbetalning till hyresgästerna (8,42 kr/m2) träffades. De privata hyresvärdar-
na är inte särskilt muntra över vare sig 0-uppgörelsen eller återbetalningen. Förhandling-
arna med privatvärdarna går trögt men till slut ansluter sig de flesta till 0-uppgörelsen, dock 
hänskjuts ett par strandade förhandlingar till hyresnämnden. Den stora omorganisationen 
som genomfördes inom Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm medförde vissa problem på 
lokal nivå som dock i stort löstes under året. 1999 var ett tufft år för Hyresgästföreningen 
Nynäshamns förtroendevalda. 10 möten med den stora förhandlingsdelegationen, 5 ordfö-
randekonferenser, 3 stora LH-konferenser genomfördes bland annat under året. Dock kän-
des det bra att vara i hamn med flera stora frågor vid årets slut.

2000 . . . . Förhandlingarna under året präglas av att det är sista året av tre när bolagets bestånd 
skall föras in i ”nya” hyressättningen. Området Släggan, Svedviksvägen, Mejerivägen och 
Telehusen som tidigare varit undantagna, fasas också in i systemet. AB Nynäshamnsbostä-
der väcker också frågan om VLU (Valfritt Lägenhets Underhåll) och parterna enas om att 
frågan skall utredas under 2001. Hyresgästföreningen förordar dock ett system med lägen-
hetsfonder istället. Under året tillsätts också en grupp som har i uppdrag att arbeta fram 
ett avtalsförslag för ”områdesförvaltning”. Parterna blir också överens om att kommande 
avtalsförslag skall omfatta hela AB Nynäshamnsbostäders bestånd, alltså ingen uppstart 
med försöksområden, som tidigare diskuterats genomfördes. Nynäshamnsföreningen deltar 
i flera föreningsövergripande konferenser där innebörden av de nya stadgarna som antagits 
av kongressen, diskuteras. 16 förtroendevalda genomgår under året vår grundutbildning 
”ARVID”. 14 ledamöter i stora förhandlingsdelegationen bevistar föreningens förhand-
lingsutbildning. LH-ordförandena träffas 5 gånger under året för att diskutera och lösa ge-
mensamma frågor och problem.

2001 . . . . Den ”boinflytandegrupp” som parterna AB Nynäshamnsbostäder och Hyresgästför-
eningen bildade år 2000 arbetar snabbt och effektivt. I augusti tecknas det nya Boinflytan-
deavtalet under av ombudsman Bo Kristianson och AB Nynäshamnsbostäders VD Bengt 
Svensson. Parterna var också överens om att ”tjuvstarta” med tillämpandet redan den 1 
september. Utöver själva avtalet har parterna även enats om ”Rutiner för samråd” samt 
en ”lathund för Områdesbesiktningen”. Parterna var också överens om att verka för att en 
del av budgeten för löpande underhåll varje år skulle avsättas och kunna disponeras ”fritt” 
av Lokala Hyresgästföreningen i samråd och enighet med AB Nynäshamnsbostäders fast-
ighetsansvariga. Bägge parterna var mycket nöjda med att äntligen vara i hamn med ett 
Boinflytandeavtal som förflyttar beslutsrätten dit den hör hemma, det vill säga lokalt ute 
i bostadsområdena. Nu återstår ”bara” förankringsprocessen, men den får ta den tid det 
tar. Föreningen anordnade under året tre stora LH-konferenser dit samtliga förtroendevalda 
inbjöds. Den första genomförde vi tillsammans med Gotlandsföreningen och den utgjordes 
av en studieresa till Malmö och ett besök på BO01. Den andra konferensen syftade till att 
förankra det nytecknande boinflytandeavtalet och där deltog även berörda personer från AB 
Nynäshamnsbostäder. Den tredje var ett studiebesök på Sofielunds återvinningsanläggning, 
Gladö industriområde, där deltagarna fick en grundlig genomgång av hur våra sopor tas om 
hand från början till slut.

2002 . . . . Verksamheten under året präglades givetvis av att det var valår. Vid några tillfällen 
inbjöds de politiska partierna att ”stå till svars” inför hyresgästerna lokalt på bostadsmöten. 
Under året avgår Viola Nilsson som ordförande, på egen begäran, bland annat på grund av 
förändrad arbetssituation. Herman Ocklund tar över ordförandeskapet från och med den 1 
september. En grupp tillsätts gemensamt med AB Nynäshamnsbostäder för att se över och 
förbättra rutinerna vid områdesbesiktningarna och påföljande samråd. Ett avtal som skall 
gälla vid badrumsrenoveringar träffas med AB Nynäshamnsbostäder. Ett mycket bra avtal 
för hyresgästernas del, bland annat för att nivån får betydelse vid förhandlingarna med 
privatvärdarna. Avtalet medger väsentligt lägre hyrespåslag än ”Stockholmsavtalet”. En hel 
del turbulens uppstår i verksamheten när AB Nynäshamnsbostäders vd helt brådstörtat får 
sparken av bolagets styrelse. Vårt samarbete med vd:n hade varit mycket gott varför vår 
styrelse riktar kritik mot AB Nynäshamnsbostäders styrelse genom en skarp skrivelse.

2003 . . . . Detta år fick vi det högsta hyresyrkandet i mannaminne. 9 % höjningen krävde AB 
Nynäshamnsbostäder! Vid förhandlingen pressade vår lilla delegation, genom idogt arbete 
med att punkt för punkt i den framlagda kalkylen påvisa helt andra siffror, ned hyreshöj-
ningen till 3 %. Direkt efter förhandlingarna påbörjades förhandlingar om så kallat valfritt 
lägenhetsunderhåll(VLU). Efter ett stort antal sammanträden enades till slut parterna och 
VLU infördes 1 oktober. I samband med införandet togs också underhållsdelen i hyran 
bort vilket innebar en hyressänkning för alla hyresgäster med 3 %. Hyresgästföreningen 
är dock mycket skeptisk till VLU och vad det kommer att föra med sig i framtiden. ”Alla 
människor är födda fria” var ett projekt som vi statade under hösten 2002. Syftet vara att 
öka kunskapen om FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna och från vilket vi också 
hämtat rubriken till projektet. Anledningen till att deklarationen kom till var nazisternas 
koncentrationsläger under andra världskriget. En del i projektet var att vi i studiecirkelform 
läste regeringens bok om förintelsen ”Om detta må ni berätta” vilken togs fram till dem 
första internationella konferensen om folkmord. Projektet avslutades med en studieresa i 
slutet av maj månad. Vi besökte bland annat koncentrationsläger Stutthof utanför Gdansk. 
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2005. . . . Föreningen fyller 90-år på årsmöte inviger Barbro Engman jubileumsutställning som 
tagits fram och Jonas Carlsson väljs som den hitintills yngsta ordförande för Hyresgästför-
eningen Nynäshamn. Föreningen lämnar remissvar på detaljplan för den planerade hamnen 
i Norvik.

 Hyresgästföreningen Nynäshamn får åter igen en representant i Hyresnämnden när Jonas 
Carlsson från den 1 januari förordnas som ledamot. Man kopplar upp sig mot COM HEM 
och får en fast dataförbindelse på expeditionen, Backluravägen 29C. Hyresförhandlingen 
med AB Nynäshamnsbostäder slutar med att hyran höjs den 1 april med 3,1%, översyn av 
systematiserade hyressättningen avslutas som inte leder till några större förändringar. Över-
syn av Valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) görs också under året.

 Ett hot som kan uppstå utgörs av om EU fattar beslut som påverkar medlemsländernas möj-
ligheter att bedriva sin egen bostadspolitik och stifta sina egna hyreslagar. Våra grannar i 
Europa har det vanligtvis betydligt sämre ställt vad gäller detta. En samordning på denna 
marknad innebär sannolikt endast nackdelar för vår bostadsmarknad och våra hyresgäster.

 I slutet av augusti anordnar Nynäshamns kommun en Bomässa i centrum och förening-
en deltager med en monter. Förbundet lägger också sin måldialog på Nynäs gården där 
vi tillsammans med Hyresgästföreningen Region Stockholm anordnar ett seminarium som 
inledning, för att uppmärksamma jubileet. Den 10:e december hålls mottagning för alla för-
troendevalda och särskilt inbjudna gäster i församlingshemmet.

 Jonas Carlsson deltar också i Hyresgästföreningens förbundsstämma i Hällefors, där kopior 
på originalprotokollet överlämnas till Hyresgästernas hus.

Läs gärna mer om detta projekt i en särskild artikel i denna skrift. Under året inrättar styrel-
sen ”jourhavande förtroendevald” det vill säga en mobiltelefon som är öppen vissa tider. I 
och med anskaffandet av ”mobiltelefonen med bevakning” så beslutade också styrelsen att 
upphöra med expeditionstiderna på torsdagskvällar. Styrelsen konstaterar att den synnerligt 
utökade servicen till medlemmarna och förtroendevalda fallit i mycket god jord.

2004 . . . . Vid 2004 års förhandling med AB Nynäshamnsbostäder enades vi om ett tvåårsavtal. 
Trots att detta torde ha medfört ett visst lugn så har vår breddade förhandlingsdelegation 
ända varit fullt sysselsatt. Vid de sju möten som avhållits har bland annat valfritt lägenhets-
underhåll (VLU) följts upp. Vidare har ”poängsystemet” diskuterats och inflyttningshyror 
för nyproducerade lägenheter i Sorunda satts. Samarbetskommittén, som hanterar boinfly-
tandefrågor, har sammanträtt vid 6 tillfällen. Den ”röda tråden” i kommitténs arbete har 
varit att komma tillrätta med de problem som uppstått vid de lokala förhandlingarna mellan 
våra föreningar och AB Nynäshamnsbostäders områdesansvariga. Trots att en del problem 
återstår att lösa anser kommittén att 2004 inneburit ett stort steg framåt för hyresgästernas 
möjlighet att påverka sina lokala förvaltningsfrågor. Under året gjordes också en stor sats-
ning på att utbilda de lokala föreningarnas ordförande och kassörer i ekonomi. Intresset för 
utbildningen var mycket stort. Planeringen inför vårt 90-årsjubileum 2005 har också inne-
burit en hel del extraarbete både för vissa styrelseledamöter och även för våra anställda.
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Det är så FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna från 
1948 inledes. Att varje män-
niska ska vara fri kanske vi 
i Sverige tycker är naturligt, 
men anledningen till att den 
kom till var ju Hitlers folkmord 
på människor som nazisterna 
inte tyckte passade in. Att för-
tryck av människor pågår fort-
farande runt om i vår värld är 
ett faktum. I det forna Jugosla-
vien har man efter inbördeskri-
gen hittat massgravar med folk 
som urskillningslöst avrättats. 
För att kunna göra något så att 
detta inte upprepas är det vik-
tigt att hålla historien levande. 

”Hör detta, ni gamla och 
lyssna till det, ni landets alla 
nybyggare. Har något sådant 
skett förut i era dagar eller era 
fädersdagar?

Men, om detta må ni be-
rätta för era barn och era barn 
må berätta om det för sina barn, 
och deras barn för ett komman-
de släkte.” Joel 1:2-3

Det var så Göran Person 
som i partidebatten i juni 1997 

 Foto: National Stutthof MuseumDödens Väg

Krematoriet 
Foto: National Stutthof Museum

Gaskammaren 
Stutthof koncentrationsläger

tog initiativ till en bred infor-
mationssatsning om Förintel-
sen under benämningen Le-
vande historia. I oktober 2002 
tog föreningsstyrelsen initiativ 
till att föra ut kunskapen om 
Förintelsen till kommande 
släkten. Tanken vara att un-
der våren 2003 genomföra en 
LH-konferens och en resa till 
Polen och besök på ett koncen-
trationsläger. En projektgrupp 
tillsattes för att genomföra 
projektet. Projektgruppens för-
sta uppgift vara att ta fram ett 
material för att förbereda del-
tagarna inför studiebesöket på 
koncentrationslägret. Vi fast-
nade rätt snabbt för Levande 

historias material …om detta 
må ni berätta… som handlar 
om förintelsen. Under våren 
2003 genomfördes flera stu-
diecirklar med materialet som 
utgångspunkt. Att läsa om hur 
man slaktar människor är en 
sak, men att på plats se vad 
som hände är en annan sak. 
I slutat av maj månad begav 
vi oss och styrde vår väg mot 
Stutthof utanför Gdansk i Po-
len. Att på plats se vilka grym-
heter som har skett där lämnade 
nog ingen oberörd. Den första 
baracken vi besökte innehöll 
travar med skor i alla storlekar 
från fångarna. Vi fortsatte vår 
vandring till tortyrkammaren 
där man torterade fångar som 
inte skötte sig. Vidare fortsatte 
vi in i de baracker där fångarna 
hölls som djur. I slutet på vår 
vandring kom vi förbi gaskam-
maren och krematoriet, där de 
gasade ihjäl och brände fång-
arna.

Det sista vi passerade var 
ett minnesmonument över off-
ren där man i en glasmonter 
har lagt den sista askan från 
krematoriet. Att stå där och se 
skelettdelar från krematoriet 
lämnade nog ingen oberörd.

Styrelsen hoppas genom 
denna studieresa ha bidragit 
till att hålla debatten levande 
om vad som hände i koncen-
trationslägren.

Alla människor är födda fria



2006. . . . Under våren genomför vi en LH-konferens till Oslo och Köpenhamn där varje lokal 
Hyresgästförening fick skicka två personer. Där besökte vi Leieboerforeningen i Oslo vilket 
är den norska motsvarigheten till Hyresgästföreningen. Vi fick ett mycket intressant föredrag 
om bostadsläget i Oslo. 

 Hyresgästföreningen håller förbundsstämma i Malmö och Jonas Carlsson deltager från Hy-
resgästföreningen Nynäshamn. Jonas ingår också i delegationsledningen som leder delega-
tionen från Hyresgästföreningen Region Stockholm.

 Hyresförhandlingen med AB Nynäshamnsbostäder resulterade i en höjning om 0,99 % samt 
en sänkning av vissa lägenheter i kvarteret Släggan. För de mindre lägenheterna sänktes 
hyran med 500 kronor och för de större med 1000 kronor. Detta för att öka attraktiviteten 
hos dessa lägenheter som tidigare varit svåruthyrda. I slutet av året säger AB Nynäshamns-
bostäder upp 7 stycken av våra LH-lokaler.

 Under året genomför föreningen två stycken bostadspolitiska debatter för att belysa de bo-
stadspolitiska frågorna. 

2007. . . . I början av året står det klart att Eva Högberg får lämna sitt uppdrag som VD för AB 
Nynäshamnsbostäder och ersätt av Chris Östlund.

 Föreningen har varit särskilt aktiva när gäller den planerade nyproduktionerna som AB Ny-
näshamnsbostäder planerar på Balder Östra och Vansta 5:2 och framfört våra synpunkter 
kring dessa.
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Barbro Engman, förbundsordförande tar emot kopior på original protokollet av Jonas Carlsson i Hällerfors  
Foto: Peter Forsman
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 Årets hyresförhandlingar inleddes i februari månad med att AB Nynäshamnsbostäder pre-
senterade en kalkyl på vad man hade för behov av att höja. Kort därefter överlämnades en 
kalkyl som man ville förhandla på, denna var betydlig lägre än den första kalkylen.

 Vid förhandlingarna träffades en överenskommelse med AB Nynäshamnsbostäder om en 
höjning av hyra med 1,5 % från 1 april 2007. i överenskommelsen ingår en klausul att om 
reporäntan överstiger 3,75 % vid årsskiftet ska en översyn göras av hyran. AB Nynäshamns-
bostäder återtar också uppsägningen av LH-lokalerna.

 Under året genomförde föreningen också två LH-konferenser till Riga där varje lokal Hy-
resgästförening fick skicka två stycken. Anledning till att de blev två konferenser var att vid 
den första var det vi och 900 studenter på båten som kompensation fick vi en ny konferens 
som genomfördes i början av november.

 Föreningen deltager också i den BO07 vilken är en bomässa i centrum i slutet av augusti.

2008. . . . Årets hyresförhandlingar inleddes i januari månad med att AB Nynäshamnsbostäder 
presenterade en kalkyl på vad man hade för behov av att höja. Vid förhandlingarna träffades 
en överenskommelse med AB Nynäshamnsbostäder om en höjning av hyra med 2,5 % från 
1 april 2008.

 Vid årsmötet den 3 mars tilldelas Bo Carlsson och föreningens ordförande Jonas Carlsson 
silvernål för 15 års aktiv tjänst i föreningens regi.

 Årets LH-konferens gick till Helsingfors och genomfördes som en föreningsutbildning. Vid 
Hyresgästföreningens förbundsstämma I juni månad samlades Hyresgästföreningens för-
bundsstämma till möte, denna gång uppe i Luleå. Även denna gång hade föreningsordföran-
de Jonas Carlsson erhålligt uppdraget att leda stämmodelegationen från Region Stockholm.

 Under 2009 kommer den första 2/3 av den nya motorvägen mellan Nynäshamn och Stock-
holm att öppnas. 

 Affärslivet ser ut att blomstra och det finns visst hopp om en god utveckling för Nynäshamn 
som en stad i tiden.

2009. . . . Årets hyresförhandlingar inleddes i januari månad med att AB Nynäshamnsbostäder 
presenterade en kalkyl på vad man hade för behov av att höja. Vid förhandlingarna träffades 
en överenskommelse med AB Nynäshamnsbostäder om en höjning av hyra med 2,5 % från 
1 april 2009 och 2 % från 1 april 2010. 

 Årsmötet genomfördes den 9 mars i församlingshemmet.Vi kan konstatera att sedan vi läm-
nat Folkets hus med årsmötena har antalet besökare ökat kraftigt. Detta kanske till en del 
beror på att vi nu har ekonomiska möjligheter att bjuda på kaffe och bullar.

 Inbjuden gäst vara Regionens ordförande Terje Gunnarson som också var mötesordförande.
 Under det år som har gått har vi fortsatt arbetet med att bygga upp vår Hemsida. Den ligger 

under www.hyresgastforeningen.se/nynashamn. Den 1 december upphörde dessa sidor och 
vi flyttade till www.hgfnynas.se, vi har också lagt upp en faktasida per område.

 Vi har även skapet en separat sida som riktar sig mot våra förtroendevalda.
 I anslutning till den nya hemsidan har vi lagt upp en e-posttjänst till alla förtroendevalda fått 

en enhetlig e-postadress som bygger på förnamn.efternamn@hgfnynas.se varje lokal Hyres-
gästföreningen har en med lh.namn@hgfnynas.se

 2009 års LH-konferens genomfördes ombord på M/S Mariella och gick till Helsingfors i maj 
månad. På konfe-rensen jobbade vi med ABFs Miljöskola som gav oss en inblick i miljöar-
betet.

 Hyresgästföreningen planerar att genomföra förbundsstämma i juni 2010 i Uppsala. Under 
hösten skedde därför val till stämmodelegationen. 



27

 Hyresgästföreningen Nynäshamn har denna gång fått två stycken ordinarie ombud Jonas 
Carlsson och Stefan Uddebrant

 Arbetet inför förbundsstämman kommer att börja i februari 2010.
 Under hösten har det blivit klart att vi i mars 2010 kommer att flytta till ny lokal. Vi tar över 

en del av AB Nynäshamnsbostäders lokaler som ligger i Backluravägen 29A 6tr.

2010. . . . 2009 träffade vi en två årig överenskommelse med AB Nynäshamnsbostäder om en 
höjning med 2 % från 1 april 2010. Detta var den sista höjningen i två års överenskommelse. 
Under hösten tecknade vi ett tillvals avtal med AB Nynäshamnsbostäder som gör det möjligt 
för hyresgästerna att välja till köksluckor. Det blev också det sista året som det var följsam-
het med AB Nynäshamnsbostäder för de privata fastighetsägarna. Under året har riksdagen 
beslutat om ny lagstiftning som innebär att 2011 års hyror ska sätta utifrån bruksvärdet. Vad 
det kommer att medföra i form av hyreshöjningar kan vi idag inte sia om.

 8 mars genomförde vi årsmötet i församlingshemmet. Inbjuden gäst var Regionens ord-
förande Terje Gunnarson som också var mötesordförande. Efter mötet avtackades Kerstin 
Lundberg och Stefan Wagner som lämnat styrelsen

 2010 års LH-konferens genomfördes ombord på M/S Mariella och gick till Helsingfors i 
maj månad. På konferensen jobbade vi med Hyresgästföreningen Region Stockholms nya 
bostadspolitiska plattform. Man började konferensen i Viking konferenscenter där vi bjudet 
in Terje Gunnarson ordförande Hyresgästföreningen Region Stockholm att prata om platt-
formen.

 Under hösten har föreningsstyrelsen utsett ett privat förhandlingsråd vilka ska vara rådgi-
vande vid dessa förhandlingar. Verksamhet har dock inte startat eftersom byte av förhandlare 
dragit ut på tiden, förhoppning är att starta under våren 2011.

 28-29 augusti arrangerade Nynäshamns Kommun åter igen en BOMÄSSA denna gång i 
hamnen. Det var den tredje och antagligen sista gången man arrangerade detta, just nu finns 
det inga planer på att göra om det. Vi deltog och valde att använda den då pågående kampanj 
Bygg Framtiden!

Foto: Jonas Carlsson
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 Hyresgästföreningen har genomfört förbundsstämma i juni 2010 i Uppsala. Hyresgästför-
eningen Nynäshamn har denna gång fått två stycken ordinarie ombud Jonas Carlsson och 
Stefan Uddebrant. Arbetet inför förbundsstämman började i februari 2010. Jonas Carlsson 
valdes att leda delegationen från Hyresgästföreningen Region Stockholm.

 Det är också med glädje föreningen för första gången på mycket länge kunnat se att AB 
Nynäshamnsbostäder växer. Man har förvärvat NEAB av Nynäshamns Kommun. Vilket 
innehållt det tidigare servicehuset ”Balder”, vilket nummer är tillgängligt boende.

 Chris Österlund slutar som VD på AB Nynäshamnsbostäder och efterträdes av Fredrik Luiga

2011. . . . För att kunna ge ett bättre stöd till de lokala Hyresgästföreningarna har vi inrättat en 
Stödgrupp. Stöd-gruppens ansvar är att stödja och vara ett bollplank till alla förtroendevalda 
inom Hyresgästföreningen Nynäshamn. De ansvar även för det bostadsområde inom AB 
Nynäshamnsbostäder som saknar en egen styrelse.

 Torsdagen den 24 mars kl 19:00 var det årsmöte i Församlingshemmet i Nynäshamn. Det var 
ett rekordantal medlemmar på årsmötet, 4,5 % av medlemmarna. Jonas Carlsson omvaldes, 
efter omröstning, till ordförande för de kommande två åren. 

 2011 års hyresförhandlingar skulle ske med ny lagstiftning där de kommunala bostadsbo-
lagen skall drivas affärsmässiga. Hyresförhandlingarna inledes under februari månad men 
blev inte klara för än i början av maj. Det var mycket hårda hyresförhandlingarna med krav 
på hyreshöjningar med 4 % för AB Nynäshamnsbostäder och 8 % för Nynäshamns Exploa-
terings AB båda från 1 april 2011. 

 I april månad bröts hyresförhandlingarna samman då AB Nynäshamnsbostäder frånträdde 
förhandlingarna och begärde medling från Hyresmarknadskommittén. Hyresmarknadskom-
mitténs rekommenderade den 3 maj följande överenskommelse. Hos AB Nynäshamnsbostä-
der höjdes hyran med 2,5 % från första juni år 2011. Nynäshamns Exploaterings AB - Balder 
västra blir klart med en höjning på 3,6 % övriga lägenheter i det bolaget höjdes med 2,5 % 
från första juni

 Direkt efter hyresförhandlingen avslutas säger Fredrik Luiga upp sig som VD för AB Nynäs-
hamnsbostäder och ersätts senare av Greger Nilsson

 2011 års LH-konferens hade förlagts till hotell Alandia, Mariehamn där vi inledde arbetet 
med att förankra Agenda 2016 i organisationen.

 Föreningens medarbetare Bo Kristianson går i pension och avtackades med en mottagning 
på expeditionen. Därefter inleds en omtumlande tid kring tjänsten som verksamhetsutveck-
lare.

2012. . . . Tjänsten som verksamhetsutvecklare upphörd den 30 juni 2012 och kontoret i Handen 
sägas upp till den 31 december 2012.

 2012 hyresförhandlingar för AB Nynäshamnsbostäder slutade med en höjning på 2,35 % 
och utgångsbudet var ett yrkande på 4 %. När det gäller Nynäshamns Exploatering AB höj-
des hyran med 3 %

 Lördagen den 24 mars 2012 hade vi kallat till årsmötet, enligt ett nytt koncept och därför lagt 
det en lördag eftermiddag. Den föll väl ut och antalet besökare ökade och vi planera samma 
under 2013. Det blev inga större förändringar av styrelsen om valdes i sin helhet. Den ända 
förändringen blev att Bo Kristianson valdes som revisors ersättare.

 2012 års LH-konferens skedde i form av en konferenskryssning till Helsingfors där vi avslu-
tade arbetet med Agenda 2016. Vilken nu ska vara väl förankrad ute i de lokala Hyresgäst-
föreningarna.
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 Under hösten fick föreningen kännedom att AB Nynäshamnsbostäder planerade sälja ut om-
kring 600 lägenheter och en intensiv kampanj inleddes med bland annat en politiskdebatt. 
De hela slutar med att affären inte genomförs då den tänkta köparen inte ville betala vad AB 
Nynäshamnsbostäder vill ha.

2013. . . . Under det gångna året har föreningen jobbat i den nya organisationen som fastställde 
under 2012. Där vi bland annat inte haft någon personal kopplad direkt till oss. Vilket har 
medfört att föreningsstyrelsen varit tvungna att lägga ner mer tid för att driva föreningen. Vi 
kan konstatera att vi tjänar på det och har kunnat lägga ner mer medel på den lokala verk-
samheten. 

 2013 hyresförhandlingar för AB Nynäshamnsbostäder slutade med en höjning på 1,71 %, 
med utgångsbudet som var ett yrkande på 2,35 %

 Under 2013 har vi utvecklat våra hemsidor, dels den publika men även den interna. Det går 
åt mycket tid att försöka hålla dessa aktuella. Numera finns vi också inom de sociala medi-
erna så som Facebook och Twitter. Från augusti inköptes en domän där de lokala Hyresgäst-
föreningarna kan lägga ut egna hemsidor vilken heter hgfnynas.de. Vi har också startat en 
sida för vårt bostadspolitiskarbete www.bostadspolitiken.de 

2014. . . . Slutord och sammanfattning av det år som gått och en kort återblick. Här hade jag 
tänkte berätta hur hyresrättens ställning i Nynäshamn förbättras men 10 januari 2014 slogs 
det sönder. Därför har jag valt att stryka texten då den inte relevant och får hänvisa till kom-
mande verksamhetsberättelsen 2014.

 Så skrev föreningens ordförande Jonas Carlsson i sitt slutord till verksamhetsberättelsen 
2013 och följdes av flera svarta ruter som symboliserade den text som skulle ha stått där men 
inte längre var aktuell.

 Föreningen startade ett omfattande arbete för att få stopp på utförsäljningen, vilket uppmärk-
sammandes i medier där ibland SVT. Vi bjöd in det politiska partierna till en debatt som blev 
ett rent skämt. Aldrig tidigare hade Socialdemokraterna och Moderaterna varit så övarens, 
de fick smeknamn SocialModeraterna och de hävdade att utförsäljningen skulle vara välgö-
rande för bostadsmarknaden.

 När föreningens ordförande förespådde lyxrenoveringar och därtill kraftiga hyreshöjningar 
som en följd, hävdade SocialModeraterna att han ljög och bara skrämde upp hyresgästerna. 
Men trotts ett intensivt arbete och kraftsamling såldes den 17 mars 35 procent av bolaget till 
IHF Bostad AB. 

 Det ända positiva av arbetet blev att IHF Bostad AB blev det första privata fastighetsbolag 
som tecknade ett boinflytandeavtal i Nynäshamn. 

 Men innan dessa hade föreningen med några knapptyckningar och sociala media lyckas fylla 
fullmäktigesalen till sista plats, man kan säga att det var en het stämning bland åhörande.

 I slutet av 2014 visade det sig att vad föreningens ordförande Jonas Carlsson förutspå blev 
en sanning. Lyxrenovering och egen satt hyra blev en verklighet, för att ingen förhandlings-
överenskommelse kunde träffats.

 Under hösten såldes även kvarteret Ribban till bostadsrätter.
 Detta blev den största slakten någonsin av allmännyttan i Nynäshamn.
 Under året som också var ett superval år, med först val till EU och senare på hösten till riks-

dagen, kommun och landsting. 
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 Inför det gjordes en stor satsning på Bostadspolitiken och LH-konferens hade en särskild 
inriktning på det.

 Det tillsatte också en särskild Bostadspolitiskarbetsgrupp som kommer jobba med frågan i 
tiden.

 Hyresgästföreningens förbundsstämma hölls detta år i Visby och föreningen representerades 
av Jonas Carlsson och Maud Pettersson. Likvid de tidigare tillfällena utsågs Jonas Carlsson 
att leda delegationen från Hyresgästföreningen Region Stockholm. 

Marie Linder väljs till ny ordförande för Hyresgästföreningens Riksförbund i Visby efter Barbro Engman
Foto: Jonas Carlsson 
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Läs gärna mer om detta projekt i en särskild artikel i denna skrift. Under året inrättar styrel-
sen ”jourhavande förtroendevald” det vill säga en mobiltelefon som är öppen vissa tider. I 
och med anskaffandet av ”mobiltelefonen med bevakning” så beslutade också styrelsen att 
upphöra med expeditionstiderna på torsdagskvällar. Styrelsen konstaterar att den synnerligt 
utökade servicen till medlemmarna och förtroendevalda fallit i mycket god jord.

2004 . . . . Vid 2004 års förhandling med AB Nynäshamnsbostäder enades vi om ett tvåårsavtal. 
Trots att detta torde ha medfört ett visst lugn så har vår breddade förhandlingsdelegation 
ända varit fullt sysselsatt. Vid de sju möten som avhållits har bland annat valfritt lägenhets-
underhåll (VLU) följts upp. Vidare har ”poängsystemet” diskuterats och inflyttningshyror 
för nyproducerade lägenheter i Sorunda satts. Samarbetskommittén, som hanterar boinfly-
tandefrågor, har sammanträtt vid 6 tillfällen. Den ”röda tråden” i kommitténs arbete har 
varit att komma tillrätta med de problem som uppstått vid de lokala förhandlingarna mellan 
våra föreningar och AB Nynäshamnsbostäders områdesansvariga. Trots att en del problem 
återstår att lösa anser kommittén att 2004 inneburit ett stort steg framåt för hyresgästernas 
möjlighet att påverka sina lokala förvaltningsfrågor. Under året gjordes också en stor sats-
ning på att utbilda de lokala föreningarnas ordförande och kassörer i ekonomi. Intresset för 
utbildningen var mycket stort. Planeringen inför vårt 90-årsjubileum 2005 har också inne-
burit en hel del extraarbete både för vissa styrelseledamöter och även för våra anställda.
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Det är så FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna från 
1948 inledes. Att varje män-
niska ska vara fri kanske vi 
i Sverige tycker är naturligt, 
men anledningen till att den 
kom till var ju Hitlers folkmord 
på människor som nazisterna 
inte tyckte passade in. Att för-
tryck av människor pågår fort-
farande runt om i vår värld är 
ett faktum. I det forna Jugosla-
vien har man efter inbördeskri-
gen hittat massgravar med folk 
som urskillningslöst avrättats. 
För att kunna göra något så att 
detta inte upprepas är det vik-
tigt att hålla historien levande. 

”Hör detta, ni gamla och 
lyssna till det, ni landets alla 
nybyggare. Har något sådant 
skett förut i era dagar eller era 
fädersdagar?

Men, om detta må ni be-
rätta för era barn och era barn 
må berätta om det för sina barn, 
och deras barn för ett komman-
de släkte.” Joel 1:2-3

Det var så Göran Person 
som i partidebatten i juni 1997 

 Foto: National Stutthof MuseumDödens Väg

Krematoriet 
Foto: National Stutthof Museum

Gaskammaren 
Stutthof koncentrationsläger

tog initiativ till en bred infor-
mationssatsning om Förintel-
sen under benämningen Le-
vande historia. I oktober 2002 
tog föreningsstyrelsen initiativ 
till att föra ut kunskapen om 
Förintelsen till kommande 
släkten. Tanken vara att un-
der våren 2003 genomföra en 
LH-konferens och en resa till 
Polen och besök på ett koncen-
trationsläger. En projektgrupp 
tillsattes för att genomföra 
projektet. Projektgruppens för-
sta uppgift vara att ta fram ett 
material för att förbereda del-
tagarna inför studiebesöket på 
koncentrationslägret. Vi fast-
nade rätt snabbt för Levande 

historias material …om detta 
må ni berätta… som handlar 
om förintelsen. Under våren 
2003 genomfördes flera stu-
diecirklar med materialet som 
utgångspunkt. Att läsa om hur 
man slaktar människor är en 
sak, men att på plats se vad 
som hände är en annan sak. 
I slutat av maj månad begav 
vi oss och styrde vår väg mot 
Stutthof utanför Gdansk i Po-
len. Att på plats se vilka grym-
heter som har skett där lämnade 
nog ingen oberörd. Den första 
baracken vi besökte innehöll 
travar med skor i alla storlekar 
från fångarna. Vi fortsatte vår 
vandring till tortyrkammaren 
där man torterade fångar som 
inte skötte sig. Vidare fortsatte 
vi in i de baracker där fångarna 
hölls som djur. I slutet på vår 
vandring kom vi förbi gaskam-
maren och krematoriet, där de 
gasade ihjäl och brände fång-
arna.

Det sista vi passerade var 
ett minnesmonument över off-
ren där man i en glasmonter 
har lagt den sista askan från 
krematoriet. Att stå där och se 
skelettdelar från krematoriet 
lämnade nog ingen oberörd.

Styrelsen hoppas genom 
denna studieresa ha bidragit 
till att hålla debatten levande 
om vad som hände i koncen-
trationslägren.

Alla människor är födda fria
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1915-1916  K, Borong, t.o.m. 30/6
1916-1917  K. A. Jonsson, t.o.m. 12/10
1917-1918  Edvin Karlsson
1918  A. Båge, t.o.m. 30/10
1918-1919  Hugo Petersson
1919-1921  A. Månsson
1921-1922  Erik Ström
1922-1927  K. E. Magnusson
1927-1930  Albin Jonsson
1930-1932  Axel Lundberg
1932  Albin Jonsson
1932-1934  Axel Lundberg
1934-1935  Axel Nilsson
1935-1937  Axel Lundberg
1937-1938  Karl Johansson
1938-1939  Teodor Sellman
1939-1941  Knut Jacobsson
1941-1943  Harry Sandström
1943-1944  Edvin Karlsson

1944-1946  Gunnar Åbrandt t.o.m 1/5
1946  Helge Hörberg t.o.m 1/8
1946-1954  Tore Söderblom
1954-1956  Hans Vahlin
1956-1964  Teodor Sellman
1964-1969  Kurt Hultin
1969-1971  Gösta Jonasson
1971-1972  Tore Ohlsson
1972-1976  Maj Larsson
1976  Sten Östin t.o.m sept.
1976-1977  Maj Larsson
1977-1981  Björn Majgren
1981-1983  Emil Annas
1983-1984  Bo Kristianson
1984-1987  Jan Rosengern (fyllnadsval)
1987-1996  Tommy Revendal t.o.m nov
1996-2002  Viola Nilsson t.o.m 1/9
2002-  Herman Ocklund

Ordförande 1915-
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Hyresgästföreningen i Nynäshamn firar sitt 90-års-
jubileum. I denna jubileumsbok får vi följa fören-
ingen genom de gångna åren.

Föreningen bildades för att vara en stark motpart 
mot fastighetsägarna. Man kan tycka att samhället 
på 90 år skulle ha förändrats så pass genom föränd-
rad lagstiftning och ändrade attityder och värde-
ringar så att hyresgästerna inte ska drabbas som de 
gjorde för 90 år sedan. Tyvärr så råder fortfarande 
egennyttan och girigheten vilket innebär att det be-
hövs både bättre lagstiftning och en bra hyresgäst-
förening. Underhållet – eller ska vi säga bristen på 
underhåll – av fastighetsägarna är fortfarande en het 
fråga bland våra förtroendevalda och medlemmar. 
Våra förtroendevalda, som gärna skulle vilja arbeta 
framåt och vara med och utveckla boendet, dränks i 
underhållsfrågor, allt från utslitna tvättmaskiner till 
dåligt varmvatten och ruttnande fasader.

De senaste åren har dessutom tillkommit två an-
dra områden som är ett större hot mot oss hyres-
gäster.

Det ena är att taxor och avgifter, det vill säga 
att vatten, avlopp, värme, el med mera tar en allt 
ökande del av hyran. Detta är något som politikerna 
inte förstått vidden av än.

Det andra är att kommunpolitikerna tror att de 
hittat en ny mjölkko i de kommunala bostadsbola-
gen. I flera kommuner hittar man på olika sätt för 
att föra över pengar från hyresgästernas plånböcker 
till den kommunala kassakistan. Således tar kom-
munerna ut koncernbidrag, borgensavgifter, aktie-
utdelningar och så vidare och så vidare. Listan på 
påhittade avgifter blir bara längre och längre. Påhit-
tigheten är stor bland de så kallade marknadsaktö-
rerna och skärrade kommunpolitiker som försöker 
få den kommunala ekonomin att gå ihop tar tack-
samt till sig alla ideér och tips från de som inte för-
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stått att bo är en rättighet och inte en marknadsvara 
och heller inte behöver ta ansvar för konsekvenser-
na. Hyresgästföreningens inställning är: Vi betalar 
gärna vad det kostar – MEN INTE MERA!!!

Hyresgästföreningen har under de tio år som gått 
sedan det förra jubileét ändå flyttat fram positio-
nerna i Nynäshamn.

Vi tecknade ett avtal med Nynäshamnsbostäder 
som rättade upp den orättvisa hyressättning som 
rått tidigare. Tyvärr innebar det höjda hyror för en 
del medan det till andras glädje blev sänkta. Fort-
farande finns några skavanker kvar i systemet som 
måste åtgärdas men helt rättvist kan det aldrig bli.

Vi har också tecknat ett boinflytandeavtal med 
Nynäshamnsbostäder. Avtalet innebär att våra för-
troendevalda och områdesansvariga hos Nynäs-
hamnsbostäder ska arbeta mera intimt tillsammans 
för att förbättra bostadsområdena.

Hos föreningen har den nya informationstekni-
ken gett oss helt nya möjligheter och verktyg. Mail, 
SMS, och mobil jourtelefon ger oss ett helt annat 
sätt att agera på. Nya användningsområden tillkom-
mer hela tiden. Vi måste bara få ett tag på oss att 
lära oss tekniken.

Med hänvisning till ovanstående kan jag konsta-
tera att det finns mycket arbete kvar att göra och 
det behövs många för att tillsammans göra det som 
hyresgästföreningen är till för: nämligen att se till 
att det finns ETT BRA BOENDE FÖR ALLA TILL 
EN RIMLIG KOSTNAD:

Slutligen vill jag tacka alla förtroendevalda och 
medlemmar som ställer sin dyrbara fritid till förfo-
gande till hyresgästernas fromma.

Herman Ocklund
Ordförande
Hyresgästförening Nynäshamn

Hyresgästföreningen Nynäshamn 90-år
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1915-1916  K, Borong, t.o.m. 30/6
1916-1917  K. A. Jonsson, t.o.m. 12/10
1917-1918  Edvin Karlsson
1918  A. Båge, t.o.m. 30/10
1918-1919  Hugo Petersson
1919-1921  A. Månsson
1921-1922  Erik Ström
1922-1927  K. E. Magnusson
1927-1930  Albin Jonsson
1930-1932  Axel Lundberg
1932  Albin Jonsson
1932-1934  Axel Lundberg
1934-1935  Axel Nilsson
1935-1937  Axel Lundberg
1937-1938  Karl Johansson
1938-1939  Teodor Sellman
1939-1941  Knut Jacobsson
1941-1943  Harry Sandström
1943-1944  Edvin Karlsson

1944-1946  Gunnar Åbrandt t.o.m 1/5
1946  Helge Hörberg t.o.m 1/8
1946-1954  Tore Söderblom
1954-1956  Hans Vahlin
1956-1964  Teodor Sellman
1964-1969  Kurt Hultin
1969-1971  Gösta Jonasson
1971-1972  Tore Ohlsson
1972-1976  Maj Larsson
1976  Sten Östin t.o.m sept.
1976-1977  Maj Larsson
1977-1981  Björn Majgren
1981-1983  Emil Annas
1983-1984  Bo Kristianson
1984-1987  Jan Rosengern (fyllnadsval)
1987-1996  Tommy Revendal t.o.m nov
1996-2002  Viola Nilsson t.o.m 1/9
2002-  Herman Ocklund
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1983-1984  Bo Kristianson
1984-1987  Jan Rosengern (fyllnadsval)
1987-1996  Tommy Revendal t.o.m nov
1996-2002  Viola Nilsson t.o.m 1/9
2002-2005  Herman Ocklund
2005-  Jonas Carlsson  
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