شركة “ “Heimstadenتريد شراء منزلنا -
ماذا اآلن؟
من خالل هذه النشرة  ،نود إعالمكم بأنه تم شراء منازلكم في حزمة كبيرة من شركة Heimstaden
 . Bostad ABلسوء الحظ  ،ال تكتب جميع المناطق إلى المستأجرين المعنيين مباشرة  -لذلك نود أن
نتولى هذا األمر وندعوكم للمشاركة م ًعا.

ما السوء في شراء منزلنا من قبل  Heimstaden؟
تعتبر شركة  Heimstaden Bostad ABواحدة من أكبر شركات اإلسكان السويدية .وخلفه يأتي
الملياردير النرويجي إيفار تولفسن ،الذي وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم  ،يمتلك بالفعل  100.000شقة في
أوروبا .ويقال إن أحدث صفقة تشمل  130مبنى سكني في برلين مع  3902شقة بسعر يقارب  830مليون
يورو.
تم بالفعل اإلبالغ عن سلوك غير أخالقي من قبل شركة  Heimstadenتجاه المستأجرين في وسائل
اإلعالم المختلفة في الماضي .سواء عن طريق تحويل الشقق المؤجرة إلى وحدات سكنية أو تحويل الشقق
إلى شقق فاخرة متناهية الصغر  -بدا أن الهدف دائ ًما هو أعلى ربح ممكن .لذلك  ،يعد الشراء من خالل
مباشرا لجميع المستأجرين من خالل زيادة اإليجار والتشريد.
شركة  Heimstadenتهديدًا
ً

ماذا يمكننا أن نفعل؟

نريد أن نشجعك وجميع المقيمين في  130منزالً على التنظيم وإظهار التضامن والتواصل وتنظيم احتجاج
صاخب وإبداعي ونشط! دعونا نظهر لشركة  Heimstadenم ًعا أننا ندافع عن أنفسنا ضد النزوح ونلتزم
بالحفاظ على هياكل األحياء الصالحة للعيش والمحبوبة .دعونا نضغط على مجلس الشيوخ ومكاتب
المقاطعات للعمل على حماية المنازل وإمكانية إعادة البلديات .لم يتبق سوى بضعة أسابيع إليجاد بدائل
ملموسة .لهذا السبب يتعين على جميع المنازل اتخاذ إجراءات فورية وتنظيم نفسها!

من أجل التواصل  ،ندعوك بحرارة إلى اجتماعنا األول عبر اإلنترنت يوم األربعاء  21 ،أكتوبر  ،الساعة
 8مسا ًء.
لالجتماع:
االتصال
بيانات
إلرسال
سنستخدمها
الحالية
البريدية
القائمة
في
سجل
 https://lists.riseup.net/www/subscribe/stopheimstadenهنا نريد أيضًا أن يتبادل الممثلون المنتخبون
لجميع المنازل المعنية آرائهم والبقاء على تواصل.

يمكنكم أيضًا االتصال بـ
 vernetzung-heimstaden@iniforum-berlin.deأو  kontakt@mg-berlin.deمباشر ًة عن طريق
البريد اإللكتروني لتلقي بيانات االتصال.
لقد تم بالفعل إنشاء حساب على تويتر  Twitterمشترك تحت الرابط @Sheimstaden

إذا كانت لديكم أي أسئلة  ،فيرجى االتصال بـ  Initiativenforum Stadtpolitik Berlinأو اتحاد المستأجرين في أي وقت.
Vernetzung-heimstaden@iniforum-berlin.de
V.i.S.d.P.: Initiativenforum Stadtpolitik Berlin, Carola Rönneburg, Glogauer Straße 21, 10999 Berlin

