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Heimstaden chce kupić nasz dom - 
co teraz? 
 

Niniejszą ulotką pragniemy poinformować, że Twój dom został zakupiony w ramach 
dużej transakcji przez firmę Heimstaden Bostad AB. Niestety nie we wszystkich 
dzielnicach władze ratusza informują bezpośrednio zainteresowanych najemców - 
dlatego chcielibyśmy w tym wypadku przejąć pałeczkę i jednocześnie zaprosić 
wszystkich do wspólnego działania 
 
Co jest złego w fakcie, że Heimstaden chce kupić nasz dom? 
Heimstaden Bostad AB jest jedną z największych szwedzkich firm mieszkaniowych. Jej 
włascicielem jest norweski miliarder Ivar Tollefsen, który według doniesień medialnych 
posiada w Europie aż 100 tys. mieszkań. Aktualna transakcja obejmuje 130 berlińskich 
budynków mieszkalnych, w tym 3902 mieszkań o łącznej cenie niemal 830 mln euro. 
O pozbawionym skrupułów postępowaniu Heimstaden wobec najemców donosily już w 
przeszłości różne mediach. Niezaleznie od metody, czy jest to przekształcanie mieszkań 
czynszowych w mieszkania własnościowe, czy też przebudowa mieszkań w luksusowe 
mikro apartamenty - celem nadrzędnym jest tu zawsze jak najwyższy zysk. Dlatego 
zakup przez firme Heimstaden stanowi dla wszystkich najemców bezpośrednie 
zagrożenie w postaci podwyżek czynszów i w konsekwencji często koniecznosci 
przeprowadzki. 
 
Co możemy zrobić? 
Chcemy zachęcić Ciebie i wszystkich mieszkańców 130 domów do zorganizowania się, 
do  solidarności, do nawiązania kontaktów i zorganizowania głośnego, kreatywnego i 
aktywnego protestu! Pokażmy razem Heimstaden, że bronimy się przed wysiedleniem i 
angażujemy się w zachowanie przyjaznych i solidarnych struktur sąsiedzkich. 
Wywierajmy presję na Senat i władze dzielnic, aby działały na rzecz ochrony najemców i 
ewentualnej rekomunalizacji domów. Pozostało nam tylko kilka tygodni na znalezienie 
konkretnych alternatyw. Dlatego wszystkie domy muszą natychmiast podjąć działania i 
zorganizować się 
 

W tym celu serdecznie zapraszamy na nasze pierwsze spotkanie 
online w środę 21 października o godzinie 20:00. 
 
Dane potrzebne do uczestniczenia w spotkaniu online możesz otrzymac emailem, 
prosimy o skontaktować się z: vernetzung-heimstaden@iniforum-berlin.de lub 
kontakt@mg-berlin.de  
 
Dane i linki do spotkania udostępnione zostaną rownież na liście mailingowej 
"stopheimstaden" - prosimy zarejestrować się pod adresem: 
https://lists.riseup.net/www/subscribe/stopheimstaden  
Tutaj również przedstawiciele wszystkich domów będa mogli wymieniać 
informacje i organizować się. Mamy też konto na Twitterze: @SHeimstaden 
 
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Initiativen Forum Stadtpolitik Berlin lub 
Mieter*innenGewerkschaft (związkiem najemców) 
 
vernetzung-heimstaden@iniforum-berlin.de 
kontakt@mg-berlin.org   
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