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Renovräkningar – kraftiga hyreshöjningar i
Känner du dig överkörd av din hyresvärd? Har
samband renoveringar som
tvingar boende att
hyran rakat i höjden efter ett stambyte eller
renovering, medan din pension eller lön inte
flytta – blir allt vanligare i Sverige.
ökat med en enda krona? Skulle du vilja säga

ny bok!

Dominika Polanska
Sarah Liz Degerhammar
Åse Richard

ifrån, och stå upp för det som hemmet ska
vara – en rättighet?

I Renovräkt kartläggs hyresvärdars knep och
trix för att driva igenom hyreshöjningar. I boken
I handboken
de
kallar vi dem härskartekniker.
Här Renovräkt
har vikartläggs
också
härskartekniker – som osynliggörande, hot,
gisslantagande
och otillgänglighet
– som
samlat strategier som boende
använder
för att
fastighetsägare använder för att driva igenom
sin vilja. Men här samlas också strategier,
ta plats och skapa en kollektiv
motmakt.
tips och trix som boende använt för att ta sig

plats i det pågående maktspelet och skapa en
kollektiv motmakt.

hyreshöjningar
Renovräkt är en handbok Kraftiga
för alla
somi samband
är inrenoveringar blir att vanligare och tvingar
PÆQJDDWWñ\WWD0HQERHQGHVHJQD
tresserade av bostadsfrågor.
För hyresgäster
erfarenheter av så kallad renovräkning saknas
i denäven
allmänna debatten.
dominerar
och aktivister fungerar den
som Istället
en praktekniska och ekonomiska argument.
)ŌUIDWWDUQDDYERNHQKDUXQGHUñHUDÆUIŌOMW
tisk guide i motstånd.
bostadsområden där renovräkning pågår och

de människor som drabbas och vill synliggöra
det omfattande motstånd och den rörelse mot
renovräkning som nu växer fram runt om i
landet.

Boken är skriven av forskarna och aktivisterna
Dominika V Polanska, Sarah Liz Degerhammar
och Åse Richard. Den är illustrerad av Ruhani,
och släpps på Verbal Förlag i april 2019.

Vill du stå upp för

det som hemmet ska vara

–en rättighet?
Mer information på

www.renovrakt.se

info@renovrakt.se

