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Högre hyror i Berlin
tyskland i skuggan av 
ett stort hyreshus står en 
liten byggnad i trä omgi-
ven av plakat som protes-
terar mot hyreshöjningar. 
Protesthuset kallas det för 
och här kan man träffa an-
dra hyresgäster för en fika 
och en stunds gemenskap. 
TexT: YVOnne IHMeLS 

– vi Har ockupErat en bit av trottoa
ren och här stannar vi tills hyrorna 
gått ner, säger Detlev Kretsch
mann med fast röst. 

Detlev är född i Berlin och 
inget ska få bort honom härifrån, 
säger han. Inte ens de galoppe
rande hyrorna.

Hyresgästgruppen Kotti&Co  
har fått namn efter platsen Kott
busser Tor, ett område i stadsdelen 
Kreuzberg. Den stora hyresbor
gen som tornar upp sig bakom 
baracken byggdes för drygt trettio 
år sedan med statliga subventio
ner just med tanke på 
låginkomsttagare. Idag 
har subventionerna fallit 
bort och hyrorna har i ett 
slag fördubblats. Sedan 
maj 2012 organiserar 
Kotti&Co hyresgästerna 
i området bland annat 
genom återkommande 
och högljudda demon
strationer där man visar 
att man finns, men framför allt 
försöker man påverka politiker. 
En demokratiskt bred rörelse som 
växer underifrån har den kallats. 
Huvudkravet är ett återinförande 
av de statliga subventionerna eller 
en sänkning av grundhyran till en 
skälig nivå. Ett annat krav är att 
det ska byggas fler billiga bostäder.  

 Det som gör bostadsbyggan
det dyrt är det som banken tar ut, 
säger Detlev Kretschmann. 

Staden har dåliga finanser och 

investerare utifrån köper upp fast
igheter billigt, menar han. Dessa 
investerare renoverar eller ”köper 

ut” gamla hyresgäster. 
Det kan handla om att de 
erbjuds summor mot
svarande ett par hundra 
tusen kronor eller mer 
för att flytta. Detta för 
att få in nya hyresgäster 
som får betala dubbelt så 
hög hyra eller ännu högre 
hyra än sina grannar. Den 
fria hyressättningen gör 

nämligen att nya kontraktsinne
havare får mycket högre hyra än 
grannen som bott länge i huset. 
Det paradoxala är att de lägenhe

ter som ursprungligen byggdes för 
låginkomsttagare med subventio
nerad hyra nu blivit prisdrivande, 
säger Detlev Kretschmann.

Vid sidan om den fria hyres
sättningen är det den höga inflytt
ningen som orsakar de  skenande 
hyrorna. Bara det senaste året 
flyttade 30 000 personer till Ber
lin. Tiden när konstnärer närmast 
vallfärdade hit för billiga lägenhe
ter och ateljéer, den är definitivt 
förbi. Förändringen går rasande 
snabbt. Hyresgäster med relativt 
låg hyra kan en dag upptäcka att 
de hamnat i ett så kallat attraktivt 
område, när hyran plötsligt skjuter 
i höjden. Hyran beräknas nämli

gen enligt en så kallad Mietspie
gel. Det innebära att hyran ska 
”avspegla” en rad förhållanden, 
som just områdets attraktivitet, 
lägenhetens moderna standard – i 
Berlin finns fortfarande många 
koleldade lägenheter – samt hy
rorna i fastigheten i övrigt. Hyran 
beräknas som kallhyra, underhålls
kostnader tillkommer, som värme, 
städning och sophämtning.  

En liten delseger mot de hutlösa 
höjningarna av hyran kom i och 
med årsskiftet. Tidigare har man 
kunnat höja hyran med 20 procent 
under en treårsperiod, nu är den 
övre gränsen justerad ner till 15 
procent.  Och Wibeke Werner på 
Deutscher Mieterbund, landets 
motsvarighet till Hyresgästför
eningen, tycker ändå att tyska 
hyresgäster är någorlunda trygga 
i sina lägenheter. Här finns en 
lagstiftning som trots vissa föränd
ringar ändå gör att hyresgästen står 
relativt stark, åtminstone om man 
jämför med södra Europa. n

Wibeke 
Werner.

Hyran är för hög. Ahmet Tuncer, Detlev Kretschmann och Fatma Cakmak är alla aktiva inom Kotti&Co. 

Blickar mot tyskland
i slutet av förra året presenterade regeringens utredare Per-anders 
bergendahl hyresbostadsutredningen. där föreslår utredaren bland 
annat att på sikt ska någon form av marknadshyror ersätta dagens 
förhandlade bruksvärdeshyror. utredaren blickar där särskilt mot den 
tyska bostadsmarknaden som något att inspireras av.

omvärld  syna tidens teCken


