














Styrelsemöte 2019-11-04 

Material gällande hyreshöjning   

För: Beslut/diskussion/information 

Bilaga 1 – Hyreshöjning av Borgen 

Projektgrupp: Viktor Mattsson

Syfte:  

Likt presenterat under det extrainsatta styrelsemötet den 2019-09-01 har 

Uppsala Akademiförvaltning annonserat att en hyreshöjning av vår 

föreningslokal Borgen kommer ske från och med den första juli 2020.  

Utdrag från material 2019-09-01:  

Uppsala Akademiförvaltning (UAF), stiftelsen som äger Borgen har meddelat 

universitetets byggnadsavdelning att en uppkommande hyreshöjning kommer 

ske från och med 1 juli 2020 för vår föreningslokal. Universitetets 

byggnadsavdelning är dem vi hyr av och de kommer gå in i en förhandling med 

UAF i början av september gällande denna hyreshöjning tillsammans med 

resterande hus i observationsparken. 

Ordföranderiet hade möte med två förvaltare från universitetet i slutet av förra 

veckan där vi presenterade de problem med byggnaden som vi, ni och 

resterande förtroendevalda har uppmärksammat. Uppfattningen vi fick från 

förvaltarna var att UAF inte har ansvarat för sina åtaganden som 

fastighetsägare. I och med deras förhandling med UAF i nästa vecka behöver de 

ha en sisådär bra uppfattning vad vi som förening kräver av fastighetsägaren 

vid en eventuell hyresökning på dryga hundra tusen och om vi skulle klara en 

sådan ekonomisk påfrestning. Därav behöver vi ta ställning hur vi vill gå 

tillväga gällande frågan om hyreshöjningen. 

Det skall dock poängteras att vi under de senaste elva åren har haft en väldigt 

låg och fördelaktig hyra. Enligt indexet de använder vid mätningen av 

hyresnivån har vi legat på 70 på en 100-skalig skala. Den eventuella 

hyreshöjningen skulle göra att vi ligger på en mer korrekt hyra. Ökning som 

UAF vill ha är enbart ett yrkande och summan är inte huggen i sten. Det skulle 

kunna därmed kunna förhandlas ner en bra bit i alla fall om vi har tur.  

Uppdatering:  

Byggnadsavdelningen har lyckats förhandla ner hyreshöjningen med dryga 

femtio procent från det initiala förslaget från UAF samt inkluderat en 

renovering av byggnadens ytskikt i det nu aktuella hyresförslaget. 
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Förslag:  

Förslag 1: Att godkänna UAFs förslagna hyreshöjning 

Detta skulle resultera i att Borgen får en mycket välbehövd upprustning samt 

att hyran i sig fortfarande är fördelaktig i relation till byggnader i vår direkt 

omnejd. Den föreslagna hyreshöjningen skulle kosta föreningen 40 000 kr per 

år. Detta är en bråkdel av vad renoveringen av ytskikten skulle kosta separat.  

Rekommendation: 

Rekommendationen till styrelsen är att godkänna UAFs förslagna 

hyreshöjning. 


