Heimstaden evimizi satın almak
istiyor – şimdi ne olacak?
Bu broşür ile sizi bilgilendirmek istiyoruz. Evleriniz geniş bir büyük paket halinde
Heimstaden Bostad AB tarafından satın alındı. Ne yazıkki her ilçe bu durumdan
muzdarip olan kiracıları yazılı olarak bilgilendirmiyor – bu nedenle bu görevi devralmak
istiyoruz ve sizi birlikte aktif olmaya davet ediyoruz.
Heimstaden´in evimizi almasının nesi kötü?
Heimstaden Bostad AB, İsveçin en büyük konut şirketlerinden biridir. Basında çıkan
haberlere göre arkasında şimdiden Avrupa´da 100.000 eve sahip Norveçli milyarder Ivar
Tollefsen var. Son anlaşmaya göre Berlinde 130 Bina ile 3902 kiralık daire 830 milyon
avro içermekte. Geçmişte çeşitli medyalarda Heimstaden'in kiracılarına karşı vicdansız
davranışından bahsediliyordu. İster kiralık dairelerin kat mülküne dönüştürülmesine veya
tadilat yapilip dairelin mikro lüks dairelere dönüştürülmesinde - Amaç her zaman
mümkün olan en yüksek kârı elde etmek. Bu nedenle Heimstaden satin alimi, tüm
kiracılar için dolayısıyla kira artışları ve yer değiştirmede zorlama gibi doğrudan bir tehdit
oluşturuyor.
Ne yapabiliriz?
Sizleri ve tüm 130 Binayı ilgilendiren kiracıları cesaretlendirmek istiyoruz, sizlerin
organize olmanıza, dayanışmanıza, iletişim ağı kurmanıza ve yüksek sesli, yaratıcı ve
aktif bir Protesto düzenlemenize! Gelin Heimstaden'e baskıya karşı direndiğimizi ve
sevimli mahalle yapılarının korunmasını desteklediğimizi birlikte gösterelim. Gelin Senato
ve ilçe bürolarına baskı yapalımki onlarda evlerin korunması ve olası bir yeniden
belediyeleştirme için harekete geçsinler. Somut alternatifler elde etmek için sadece
birkaç hafta var. Bu nedenle tüm evlerin hemen aktif olup organize olmaları lazım.

Hep beraber ağ oluşturmak için sizi içtenlikle ilk Online-Buluşmaya
davet ediyoruz 21 Ekim Çarşamba günü saat 20: 00'de çevrimiçi
toplantı
Mevcut posta listesine kaydolun- oradan bulusma için çevirme verilerini
göndereceğiz https://lists.riseup.net/www/subscribe/stopheimstaden Amaç
buradan etkilenen tüm evlerin seçilmiş temsilcilerinin bir ağda toplanmasi.
Ayrıca Çevirmeli verileri almak için doğrudan vernetzung-heimstaden@iniforumberlin.de veya kontakt@mg-berlin.de adreslerine e-posta ile iletişime
geçebilirsiniz.
Ortak Twitter hesabı @SHeimstaden altında oluşturuldu
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Initiativenforum Stadtpolitik Berlin veya
kiracılar sendikası ile iletişime geçmekten çekinmeyin.
vernetzung-heimstaden@iniforum-berlin.de
kontakt@mg-berlin.org
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