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Catharina Thörn, forskare och boende på Penny-
gången, hänger på sig förklädet och häller ut bröd-
degen på bordet. Varje måndag samlas grannarna 
från bostadsområdet i Göteborg här i hyresgästför-
eningens lokal, äter soppa och umgås. 

De senaste två åren har de spelat in en musik-
video, startat Penny-podden, anordnat konserter, 
loppis och protestpicknicks. Tidningar har rappor-
terat om deras kamp och forskare studerar dem. Ca-
tharina Thörn berättar att nätverket Pennygångens 
framtid jobbat otroligt hårt med att skapa opinion, 
att göra deras sak politisk. 

– När man kombinerar protest med det sociala 

och roliga, då blir det bra. Det har varit jättevik-
tigt för att vi ska orka hålla på. Vi har inte velat 
skapa en nej-rörelse, utan funderat över vilket slags 
Pennygången vi vill ha och börjat där. 

Området består av 771 lägenheter, byggda som en 
prototyp till miljonprogrammen 1959. I de slingran-
de huskropparna bor många studenter, barnfamil-
jer och pensionärer. Sysselsättningen är hög men 
medel inkomsten låg, i snitt 180 000 kronor om året.

Det är en småputtrigt lugn stadsdel, nära både 
till havet och centrala Göteborg. Catharina Thörn 
Á\WWDGH� LQ� I|U� WROY�nU� VHGDQ�RFK� WULYV�EUD��+RQ�lU�
sociolog och forskar om stadsomvandling och 
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ampen mot 60 procent höjda hyror startade på 
Pennygången i Göteborg, men kan bli ett exempel 
för alla miljonprogramsområden. 
Med en kombination av kamp, gemenskap och 
glädje kämpar Penny Lane Residents för en sak: 
att alla ska kunna bo kvar.  
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DANIEL CARLENFORS: 
– Om vi förlorar, förlorar 
alla i miljonprogrammen. 
Vänsterpartisten Daniel 
Carlenfors bor på Pennygången 
och vill stärka hyresgästernas 
ställning i hyreslagen. 
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Köksaktivitet
Nätverket är ingen 
nej-rörelse. Soppkök 
varje måndag 
lockar mycket folk 
i området, och 
bygger en god 
granngemenskap. 

JHQWULÀHULQJ��YLG�LQVWLWXWLRQHQ�I|U�.XOWXUYHWHQVNDSHU�
vid Göteborgs universitet.
'HW�YDU�XQGHU�HQ�MREEUHVD�L�+DPEXUJ�VRP�WHOHIR-

nen ringde, då för ett och ett halvt år sedan. 
*HQWULÀHULQJ�NDOODV�SURFHVVHQ�Gn�HWW�RPUnGH�PHG�

socialt låg status rustas upp och i och med det får nya 
invånare. Det här händer runt omkring i världen, och 
inte minst i Tyskland har proteströrelserna varit star-
ka. Centralt belägna tomter är värda mycket pengar 
om de befolkas av ”rätt” människor. De som kan be-
WDOD��.YDUWHU�VRP�L�YLVVD�IDOO�KDU�WLOOnWLWV�I|UIDOOD�ULYV�
eller topprenoveras. Priserna skjuter i höjden och en 
del hyresrätter ombildas till bostadsrätter. 

Centrum blir en plats för högavlönade
Även lägenheter som inte renoverats, som ligger i när-
heten, kan få högre hyror på grund av att marknads-
YlUGHW�K|MV��'HW�OHGHU�WLOO�ÁHUD�VDNHU��)|UHQLQJDU�RFK�
verksamheter som är beroende av låga hyror ersätts 
av kafékedjor som säljer 35-kronorslatte. De centrala 
delarna blir allt mer till för de välavlönade, och den 
sociala statusen höjs. Mindre lönsamma människor 
trängs allt längre ut i stadens periferi. 

.ULWLNHU�PHQDU�DWW�GHQ�VRUWHQV�VWDGVSODQHULQJ�J|U�
människor till konsumenter, inte medborgare.  
&DWKDULQD�7K|UQ�KDGH�DOOWVn�nNW�WLOO�+DPEXUJ��GlU�

GHEDWWHQV� YnJRU� RP� JHQWULÀHULQJHQ� JnWW� K|JD�� 1lU�
hennes dotter ringde och läste ur brevet som kommit 
från hyresvärden, förstod Catharina Thörn direkt vad 
det handlade om. 

En månad senare kom beskedet om hyreshöjning-
arna. Upp till 60 procent höjda hyror, det var en kall-
GXVFK�I|U�GH�ÁHVWD��

Kommer inte att kunna bo kvar
,�HQ�HQNlW�VRP�+\UHVJlVWI|UHQLQJHQ�VNLFNDGH�XW�VYD-
rade 80 procent av hyresgästerna på Pennygången att 
de inte kommer ha råd att bo kvar.

Att området måste rustas upp är alla överens om. 
Det räcker med att se de grånande fasaderna med mö-
gel och alger, för att förstå det. Inget större underhåll 
har gjorts sedan området byggdes för 60 år sedan.

– Alla vill att Pennygången ska renoveras. Men det 
ska ju göras för att bli bättre för oss som bor här, inte 
I|U�DWW�DQGUD�VND�Á\WWD�LQ��VlJHU�&DWKDULQD�7K|UQ��
+RQ�RFK�JUDQQDUQD�NlPSDU�I|U�DWW�DOOD�VND�NXQQD�
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ER�NYDU��0HG�VW|G�DY�+\UHVJlVWI|UHQLQJHQ�WRJV�GHUDV�
lUHQGH�XSS�L�+\UHVQlPQGHQ��(Q�VQ|LJ�GHFHPEHUPRU-
JRQ������GHPRQVWUHUDGH�GH�XWDQI|U�+\UHVQlPQGHQV�
lokaler. Ett hundratal personer slöt upp med plakat, 
några höll tal. 

Alla politiska partier var inbjudna, men bara Vän-
sterpartiet kom. 

Catharina Thörn hade förberett sig på det värsta, 
W\FNWH� KRQ�� 0HQ� +\UHVQlPQGHQV� EHVOXW� NRP� lQGn�
VRP�HQ�NDOOGXVFK��6WHQD�ÀFN�UlWW�DWW�JHQRPI|UD�UHQR-
veringarna trots hyresgästernas protester. 

– Jag blev så ledsen, jag kunde inte ta in det, berät-
tar Catharina Thörn och förklarar hur de tillfälligt 
tappade sugen.   

Idag är lusten tillbaka, även om de kämpar i en 
något mindre skara. Ett trettiotal är med i koordine-
ringsgruppen, tio i den innersta kärnan. Men när det 
YlO�JlOOHU��VWlOOHU�PnQJD�ÁHU�XSS��

Hyresgäster som kan det mesta
– Vår styrka är att vi är bra på så många olika saker. 
1n·Q�lU�NRUHRJUDI��NDQ�ÀOPD��ODJDU�PDW�HOOHU�OnQDU�XW�
sin studio. Musikvideon är Pennygångsgjord på alla 

sätt och vis. Det visar på den potential och kraft som 
ÀQQV�KlU��VlJHU�&DWKDULQD�7K|UQ��

Den överklagade domen stod fast även i hovrät-
ten, vars dom meddelades strax innan jul. Catharina 
7K|UQ�lU�NULWLVN�WLOO�+RYUlWWHQ��VRP�PHQDU�DWW�K\UHV-
gästerna på Pennygången är för få för att anses repre-
sentera hyresgäster i allmänhet. 

– Jag blir så irriterad. Ett femtiotal liknande fall 
KDU�DYVODJLWV�PHG�VDPPD�PRWLYHULQJ��+RYUlWWHQ�VSH-
kulerar i vad hyresgäster kan tänkas vilja ha för stan-
dard, och jämför med vad som går hem på bostads-
rättsmarknaden. Men hyresmarknaden ska ju vara till 
för alla. 

Men än är inte sista ordet sagt. Stena har skjutit 
upp det planerade arbetet och medgett att dialogen 

En lysande musikvideo gjord 
av hyresgästerna. Se den!
http://www.youtube.com/watch?v=-g8E1hxU8Cs 
eller bara sök på Pennygången på YouTube.

Läs mer om
HYRES-

POLITIK
på sid 9.

Andra bullar
Catharina Thörn tar 
striden mot lyxrenove-
ring på hyresgästernas 
bekostnad. Det som 
sker på Pennygången, 
kommer att hända i alla 
miljonprogram i Sverige, 
säger hon.
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med Pennyborna inte varit ”tillräckligt tydlig”. Nu 
vill de trots hovrättsdomen ta nya tag, bland annat 
genom att låta en arkitekt samla in synpunkter, både 
om hur dialogen ska se ut och om hur renoveringarna 
ska bli. Om de boende kommer kunna påverka hy-
resnivåerna, det har Stena Göteborgs VD dock inte 
velat svara på.  

I köket tickar klockan på. Medan bröden gräddas 
NRPPHU�ÁHU�JUDQQDU�RFK�DQVOXWHU�WLOO�PDWODJHW��1nJUD�
lagar soppa, andra dukar fram porslin och sätter skyl-
tar med ingredienserna framför kastrullerna. 

Daniel Carlenfors, vänsterpartist och aktiv i nät-
verket, slår sig ner vid köksbordet.  
+DQ� EHUlWWDU� DWW� GHW� lU� YLNWLJW� DWW� O\IWD� EOLFNHQ��

.DPSHQ�RP�3HQQ\JnQJHQ�KDQGODU�RP�Vn�P\FNHW�PHU�
än bara 771 hushåll i Göteborg. 

Bostäder i hela Sverige ska renoveras
Pennygången är en tidig länk i en kedja av miljonpro-
gramsbyggen som alla står inför renovering. I många 
fall är underhållet eftersatt, och upprustningen blir 
kostsam. Men i de fall där hyresvärdarna samtidigt 
passar på att höja standarden, utan att ha avsatt peng-
ar för detta, läggs kostnaderna på de boende.
Daniel Carlenfors tycker att hyresgästerna borde få 
välja om de vill ha disk- och tvättmaskin, torktum-
lare, parkett i köket och golvvärme.  

– Vi vill hitta en demokratisk upprustningsform 
som inte segregerar, och där hyresvärden Stena får 
ta åt sig äran för det. Då kan det bli applicerbart på 
resten av miljonprogrammet, säger Daniel Carlefors. 
+DQ�KDU�ERWW�Sn�3HQQ\JnQJHQ�VHGDQ�������RFK�lU�

kritisk till att bostadsbolag inte behöver redovisa hur 
P\FNHW�SHQJDU�GH�VlWWHU�DY�WLOO�XQGHUKnOO��$WW�À[D�HQ�
trasig toalett eller byta stammarna är en självklarhet 
som inte höjer standarden i huset. Det borde bostads-
bolagen ha budgeterat för, tycker Daniel. 

I Almedalen förra året dök han och andra från nät-
verket upp i sammanhang där Stena var represente-
rade och ställde kritiska frågor om Pennygången.

– Stenas vd kom fram efteråt och sa att vi inte hade 
QnJRQ�NRQÁLNW��-DJ�XQGUDGH�RP�GH�VNRMDGH��(IWHU�PLQ�
reaktion på det…ja, där någonstans fattade väl Stena 
att vi inte kommer att ge oss, säger Daniel Carlenfors.  

–  Nu har Stena ganska nyligen sagt att de vill ha en 
öppnare dialog, vi får se vad de menar med det, säger 
Catharina Thörn. 

Från sex till tiotusen i hyra
Ute i hallen växer samlingen av skor och snart får 
man ta ett jättekliv över högen för att komma in eller 
ut. Folk slår sig ner i grupper runt borden i samlings-
lokalen, och några av de allra yngsta Pennygångsbor-
na kryper eller springer in och leker i köket.

Tea och Sini är här med sin mamma Anna Geijer. 
+RQ�KDU�PLQVWLQJHQ�$XJXVW��QLR�PnQDGHU��L�IDPQHQ��
)DPLOMHQ�Á\WWDGH�KLW�XQJHIlU�HWW�nU�LQQDQ�EUHYHW�IUnQ�
Stena kom. De lämnade en tvåa i Majorna för en fyra, 
KlU�L�JU|QD�+|JVER��

Anna Geijer minns att hon frågade om det fanns 
några planer på renovering den dagen de skrev på 
NRQWUDNWHW��0HQ�VYDUHW�KRQ�ÀFN�YDU�QHM�²�LQJD�UHQR-
veringar var på gång. Nu känner hon sig frustrerad. 
²�9DUW�VND�YL�Á\WWD"�7LOO�QlVWD�K\UHVRPUnGH�VRP�OLJ-
ger lite längre ut från stan, där det ju också ska reno-
YHUDV�VQDUW"�2FK�VHQ"�7LOO� VOXW�KDPQDU�PDQ�QnJRQ-
stans som vi aldrig skulle valt från början.  
+\UDQ�I|U�IDPLOMHQ�*HLMHUV�I\UDUXPPDUH�VNXOOH�K|-

jas med 4 000 kronor, från 6 000 till 10 000 i månaden. 
– När brevet kom kände jag mig så lurad. Vi vill 

prioritera att vara hemma mycket med barnen och 
klara oss på en lön, men om de planerade hyreshöj-
ningarna blir av så går inte det. 

Gäller alla som bor i miljonprogrammen
Ute i samlingslokalen har några representanter från 
Stena kommit för att lyssna och prata med hyresgäs-
terna. Per Lindahl och Johan Burell från företaget går 
runt och skakar hand.

Jag frågar vad Per Lindahl tänker om motståndet 
mot renoveringarna, men får ett kort svar om att bara 
några högre chefer får uttala sig i medierna, innan 
han reser sig för att gå ut i köket. 

Nätverket Pennygångens framtid hoppas att hyres-
värden väljer att vara ett bra exempel, väljer en upp-
rustningsmodell som inte segregerar. 

– Om vi förlorar,  förlorar alla i miljonprogram-
men, konstaterar Daniel Carlenfors. 

TEXT: LINA FÄRM

FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

4000 kronor 
mer i hyra
Anna Geijer och hennes 
familj kan få en hyreshöj-
ning på 4000 kronor, om 
värden Stenas ursprung-
liga planer går igenom.

– När man kombinerar protest med 
det sociala och roliga, då blir det bra.


