Information
Hvor svært kan det være når man bor til leje.
Når en kommune sælger sin ejendom, i dette tilfælde Fredericia, så er det med at være oppe på dupperne, det har
beboerne på Hyrdevej 2-20 måtte sande.
Der blev dannet en beboerrepræsentation, således at lejerne blev bedre rustet, og det var en rigtigt god ide.
Bebyggelsen blev solgt, og så begyndte problemerne at komme.
Vi skal undlade at gå ind i detaljerne med den nye udlejer, som havde til hensigt at gå i gang med at renovere både ind
og udvendig. Desuden kom der en varsling omkring en lejestigning. Ja så var udfordringer for lejerne og ikke mindst
den valgte beboerrepræsentation.
Lejernes LO måtte deltage i møder og give rådgivning omkring de rigtige mange problemer, både af jurisk art og de
rettigheder lejerne har i den situation.
Der blev gjort indsigelse i lejeforhøjelsen, og sagen kom for huslejenævnet og gav det resultat, at der ikke var enighed.
Med to stemmer for og en i mod fik udlejer medhold. Efterfølgende er sagen blevet anket til Boligretten, og der er sat
advokat på sagen.
Udlejer satte en større ombygning i gang, men inden fik lejerne tilbudt et beløb for at flytte, og det tilbud valgte nogle at
tage imod.
Ja for at gøre det endnu mere besværlig, så har udlejer igen varslet en lejeforhøjelse, og i skrivende stund er der gjort
indsigelse mod denne, så der kommer igen en opgave og besværlighed for lejerne.
Vi skal ikke beskrive de mange gener, der opstod, men det har været rigtigt mange, med vældig flot arbejde som den
valgte beboerrepræsentation har måttet bruge meget tid på.
Vores medlemsblad ”Vi Lejere” har omtalt med disse ord ” Tapre Lejesoldater i Fredericia”.

Afdelingen har her i oktober måned haft endnu et møde med
beboerrepræsentationen, og vi har bidraget med nye tiltag, der
venter forsat meget arbejde, og med nogen dygtige lejere, så
skal det nok gå. Det er så vigtigt at de lejere, som kæmper for
sine rettigheder ikke giver op.
Lejernes LO må opfordre lejerne til at stå sammen, og det er
vigtigt at få valgt en Beboerrepræsentation, således at der er
flere om det arbejde, så man ikke står i en situation med
problemerne alene.
Hvis du vil vide mere så kontakt os gerne vores adresse er:
Repræsenter fra Beboerrepræsentation til
møde i Horsens. Papirbunken vokser og
vokser og vi giver trods det ikke op.
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