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Sölvesborgshem och
Hyresgästföreningen Sydost har
enats om en ny hyresnivå för
2023. Från och med 2023-01-01
höjs hyrorna för Sölvesborgshems
bostadslägenheter med 1,94 %.

Sölvesborgshem har sedan t idigare,
t i l lsammans med
Hyresgästföreningen Sydost,  en
överenskommen hyresmodell  som
sätter ramarna för
hyresjusteringarna -  parterna har
kommit överens om att  t i l lämpa
gemensamt framarbetad modell  för
årsförändring av hyran 2023. 

Hyresmodellen är en treårig
överenskommelse och går snart in
på sitt  tredje år.  I  och med denna
överenskommelse kommer
årshyresförändringen att  understiga
utgiftsökningarna.

Med största sannolikhet kommer
den även att  vara betydl igt  lägre än
den hyresjustering som sker
nationel lt .  

Sölvesborgshem har för avsikt  att
ändra t i l lämpad hyresmodell  inför
2024.

Det samhällsekonomiska läget är
bistert  och förutsättningarna inför
årets förhandlingar har varit
besvärl iga.  Det råder en ökande
inflat ion med kraft iga prisökningar
inom flera områden -  bland annat
st iger räntorna,
byggmaterialpriserna ökar och så
även energikostnaderna. Det gör att
vårt  behov är större än t idigare år
och på längre sikt  behöver
hyresnivåerna hänga med den
al lmänna kostnadsutveckl ingen. 
 
 

Sölvesborgshems hyror är klara för 2023
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Vår rekommendation t i l l
Sölvesborgshems hyresgäster är att
redan nu planera för en trol ig
hyreshöjning nästkommande år som
ligger i  l inje med övriga landet.

Vi  ser en t id framöver som kommer
att  stäl la stora krav på oss utifrån
den osäkra ekonomiska situation vi
befinner oss i .  Ett  v ikt igt  arbete
väntar med att  hantera ökade
kostnader genom effektiviseringar,
öka produktiviteten och minska
vissa ambit ioner.  Det arbetet har
redan påbörjats.  

Parterna lovar att  t i l lämpa
gemensam framarbetad modell
för årsförändring av hyran

Hyrorna för Sölvesborgshems
bostadslägenheter höjs med 
 1,94 % från och med 2023-01-01

Framarbetad modell  för årshyran
ska utvärderas och eventuel lt
ändras inför 2024

Överenskommelsen i  dess helhet är
föl jande:

tel:0456-816787

