
  
Pressmeddelande 16 februari 2016 

 
 
Hyresförhandlingen för 2016 och 2017 är klar 
 
Hyresgästföreningen Region Sydost och Västerviks Bostads AB har enats om hyres- och avgiftsnivåer för de 
kommande två åren. Bostadsbolaget hade begärt en hyreshöjning på 2,3 procent för 2016 men landade istället 
på en lägre nivå som sträcker sig till och med 2017.  
- Genom den här hyreshöjningen fortsätter vi att hålla rimliga hyresnivåer. Att avtalet återigen omfattar två år 

ger stabilitet och trygghet för våra hyresgäster.  Samtidigt betyder det här att Bostadsbolaget får hålla igen 
på underhållet och fortsätta pressa kostnaderna, säger Bostadsbolagets VD, Sven-Åke Lindberg. 

 
För en genomsnittlig trea på 75 kvadratmeter betyder det här en hyreshöjning om 35 kronor i månaden för 
2016 och 35 kr i månaden för 2017. 

 
 

 
Från och med 1 mars 2016 

o Hyran för bostäder höjs med 0,6 procent.. 
o Hyran för lokaler med förhandlingsklausul 

höjs med 0,6 procent per år. 
o Avgifterna för tillval höjs med 0,6 procent.  
o Hyran för garage, carportar och p-platser 

höjs inte alls. 
 

Från och med 1 mars 2017 
o Hyran för bostäder höjs med 0,6 procent. 
o Hyran för lokaler med förhandlingsklausul 

höjs med 0,6 procent per år. 
o Avgifterna för tillval höjs med 0,6 procent.  
o Hyran för garage, carportar och p-platser 

höjs inte alls. 

 
 

Ersättningar till hyresgästföreningen 
Hyressättningsavgiften är 12 kronor i månaden. 
 
 

Rabatter 
De hyresgäster som bott länge hos Bostadsbolaget får hyresrabatt på januari månads hyra. Trohetsrabatten 
tillkommer de hyresgäster som den 15 november året innan haft en obruten hyrestid hos bolaget enligt 
följande: 
 
Intervall boendetid Rabatt 
10-14 år 10 % 
15-19 år 15 % 
20-24 år 20 % 
25 => år 40 % 
 

_____________________________________________ 
 

För mer information kontakta Hyresgästföreningens representant Erik Malmberg, 0708-10 27 44 
eller Bostadsbolagets VD Sven-Åke Lindberg, 070-257 20 36. 
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