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Kommunen forsvarar hojd hyra
9 (XX) procents poslog liter mycka, men hlet ligger i oil {en gomlo hyun vor oftirsvorligt 169, siiger ftirwlbren
DATBY
Kommunen hor inte
geil viko fiir Dolbybor-
nqs prolester niir del
giiller lrmq Jiinssons
hyro fiir Sliiidboden.
Om hon velot fortsiitfq
hyro fosfigheten hode
hon fdr levo med den
hiiining pd drygt
9 qX, procenf som ge-
nomfiirdes den fiirsto
opril ftirro 6ret.
Nu vill kommunen
ist(illet siilic der gomlo
huset.

pe ansvariga pd fastighets-
kontoretftirsvarar sig och tyck-
er inte att det inte dr friga om
nAgon chockhtijning. Arendet
har p6gAtt under en lAng rad
av 6r och Irma Jdnsson har bli-
vit korrekt och till och med ge-
nerdst behandlad.

Historien brirjade ndr Irma
J6nsson tog <iver den gamla
Skdnegarden frAn scouterna i
bdrjan av 1970-talet. Byggna-
den var ftirfallen och dessutom
hotad pi grund av en planerad
breddning av vdgen. Overens-
kommelsen blev att hon skul-
le fA hyra den ftir 300 kronor
per dr mot att hon sjdlv stod fiir
underhAllet.

Detta kontrakt ltipte sedan

pA iinda till hdsten 1992 de
kommunen ville hrija avgiften.
Irma Jrinsson protesterade.

- Hon sade att hon snart
skulle liigga av. Vi tyckte synd
om henne och liit bli att grira
nigon ftiriindring, siiger Tbma$
Hjelm, fdrvaltare pA fastig-
hetskontoret.

Men 1997 var det dags igen.
Lunds kommun ville hOja och
Irma Jrinsson svarade rned att
hon i si fall inte ville fortsiitta
atthyra. Ater igen vek sigkom-
munen och gav henne en frist
tiII och med mars 1999. Denna
har sedan forliinets (dock med
den nya hyran) och utflytt-
ningsdatum 6r nu den siste
september.

EngcAemong hiiilpte ei
Att boende i Dalby har pro-

testerat mot att Irma Jdnssons
hyra hrijs si mycket att Sl<jjd-
boden inte ldngre gir att driva
pA kommersiell basis har inte
ftiriindrat fastighetskontorets
uppfattning.

- Om hon skulle vilja vara
kvar hade hon fAtt betala 27 400
kronor per ir. Det iir mer iin i
dag men rindi ett mycket l6gt
belopp. 300 kronor tiicker inte
ens fiirsiikringen. I och frir sig
iir det omtijligt att sdga vad
marknadshyran d.r eftersom
standarden iir si lig i fastig-
heten, men i Lund dr avgifter-
na hur som helst mAngdubblet
hrigre. De ligger runt 3 000 kro-

Under 6ren hor lrmq J6nsson byggl upp en hemsliiidsoffiir som soknor mohtycke. Nu tvingos hon
bort po grund ov hon ei kon betqlo kommunens hyro' 
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att standarden iir lAg iin det absolut nOdviindiga iir
ftir en lokal inne i centrum, sd- inte ftiriindrar nigot i sak. An- att Irma J6nsson under en ldng
ger Tomas Hjelm. le{pingen till att kommunen rad av Ar sagt att hon skulle

Han menar att ocksA att det intb rustatupp Sltiidboden mer flrrr-+^

Dag Samuelsson, vikarie-
rande fastighetschef, iir av
samma uppfattning. Det iir in-
te felaktigt av kommunen att
iindra forutsiitbringarna fiir en
affdrsrdrelse pA det hiir siittet,
menarhan.

- VAr uppgift iir iindd att ta
in pengar pi det vi hyr ut. Det
finns ingen anledning till att
skattebetalarna skulle sub-
ventionera hyra. I sA fall finns
det andra kanaler, tiJlexempel
bidrag frin kultur- oeh fri-
tidsftirvaltningen. FYigan kan
Iika giirna viindas p6: en per-
son som hyrt gratis under
m6nga ar miste inse att denna
fdrmdn en dag tar slutr sdger
Dag Samuelsson.

Mdsre bevorqs
Irma Jtinsson sjiilv tycker

det iir synd att hon inte kan
driva vidare butiken. Samti-
digt menar hon att kommu-
nens tjdnstemiin har varit bus-
siga genom att IAta henne ftir-
liinga kontraktet med en mA-
nad i taget.

Det som kanske uppriir hen-
ne mest dr atthusetnu ska siil-
jas.

- Risken 2ir stor att det fiir-
dtirvas niir det far en ny iigare
som renoverar och drar in mo-
derniteter. Nigonting av det
riktiet gamla kan vdl fd vara
kvar, siiger hon.

Jookim Stierno


