
 

 

 
 

Frågor och svar - hyreshöjning 2020 
 
När börjar den nya hyran gälla? 

- Hyran gäller från 1 mars 2020 tom den sista februari 2021. 
 

Varför är hyreshöjningen olika för olika bostadsområden? 
- För att skapa rättvisa utifrån de driftskostnader vi har. Generellt sett är det äldre 

beståndet mer kostsamt än det nybyggda – därför blir höjningen större i gamla 
fastigheter. Nybyggda lägenheter har ofta låg driftskostnad – därför är höjningen 
liten eller helt obefintlig i dessa bostäder. 
 

- Kort sagt – ju högre driftskostnad fastigheten har - desto högre hyrespåslag. 

 
Har HGF gått med på att hyreshöjningen ser olika ut för 
olika fastigheter? 

- Ja, detta system är fullt förhandlat med HGF.  
 
 

När får jag veta hur stor min hyreshöjning blir? 
- Din höjning ser du på hyresavin som skickas ut i mitten av februari. 

 
 

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 mars 2020  
   
Äldre beståndet av bostäder  1,85% 
Studentbostäder  1,90% 
451-8164 -- 8227 Påbyggnad Valhall  1,35% 
518 Rosmarinen Falkfångarv. 1-29 1,35% 
451 Fagerskrapan Fagerbacken 28 1,10% 
488 Jägargården studentboende Infanterig. 19, 23 1,00% 
483 Lugnet Trygghetsboende Infanterig. 17 1,10% 
465 Remonthagen 4 st 8 vån Ryttarv. 77-83 0,80% 
482 Tallåsen 3 st 8 vån Bandvagnsgr. 2-6 1,00% 
466 Remonthagen 1 st 4 vån Ryttarv. 71 1,00% 
215 Litshöjden Östersundsv. 35 0,50% 

466 Stallmästaren Trygghetsboende 
Ryttarv. 67-69, 73-
75 0,00% 

489 Tallbo 5 st 4 vån Bandvagnsgr. 1-9 0,00% 
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Höjs vattenavgiften också? 
Ja, där vi har IMD (Individuell Mätning och Debitering) höjs avgifterna fr.o.m. 1 mars: 
 
Kallvatten från 14,88 kr/m³ till 16,248 kr/m³. 
Varmvatten från 53,784 kr/m³ till 55,152 kr/m³. 
 
Elavgiften ligger kvar på 1,04 kr/kWh. 
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