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STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE 
• AR 1916. 

N:r 6. 

Ay hel'!' Folcker, 0111 uppdrag åt be'l'edni1lgslftsliotfel 

all (iiranstalla om skyndsall! Ilhf'llning Olll å/gän/N 
(1"(111 kO"'''''lIIens sida mot osliälig ),Yl'ess/p!lrilf!J. 

Till Stockholms stadsfullmiiktige. 

• Ett allmänt klint förhallande är att bostadsbyrorua i Stockholm 
redan äro väsentligt högre än i övriga svenska stiider och jämy,il 
högre än i utländska städer av Stockholms storlek. Hiirav följer 
att de kommunala organen redan under normala förh~l1.nden måste 
'igna bostadsfragan den allra största uppmärksamhet. Sä mycket 
angelägnare blir emellertid denna omsorg nu, dä ovanpå den starka 
ökniugell av övriga le\'lladsomkostuader. som ä.gt rUID) sti~lles i utsikt 

väsentligt höjda hyror. 
Som skäl för en sålunda ifrågasatt hyreshöjning anföres ökade 

mateTialpriser och höjda inteckningsriintor. Diir det r;äller redau 
färdiga hus utan värmeledning torde det första skälet icke vara 
av"örande men väl förstår J'a" att fr~n deras sida, som i dessa 
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tider b),O'O't eller byrrO'a med dvra materialier, tanras större ay· 
00 . 00 .-

kastning av husen för att fä dem ekonomiskt bäriga, meu före-
faller det ä audra sidan att vara ett samhiillsiutresse att tillse, att 
detta fätal nybyggen icke fäT draga lIled sig en hyresökning ö,er 
hela linjen. Då det emellertid, just för att förhindra .turk 
h)~ressteO'rinO' liO'O'er i kommunens intresse, att bostadsbyggandet 

l:> e' 00 icke avstauUlll' och di.il'med till gängen på. bostäder minskas, synes 
de kommunala myndigheterna böra inrikta sig på, dels att stödja 
ansträngningarne att förbilliga byggnadsmuterialie1'lltl, dels ock att 



{'/).,'!luillf/ (II!! /i/f/iirdl'1' Jiw/ os/diti.r, hYI'I'ssfi'!jl"illll· 
• • 

med nödig gal'flnti mot oskilliga hyror i slHund" uppförda hus 
Slilja .taden tillhöriga tomter till läg-re pI·i.,C!· lin eljest, och 

såmedelst helt eller delvis balansera de ökado materialpri.erna. 
Belrilffllnde det audra skillet, som anföres för hYTesstegring 

_ inteckuingsräntonHtS höjande ,- s,t f~T dot ioke förbises, att 
endast on mindre dol al' alla inteckningar iiunn triiffats aven 
dylik räntehöjning. Det fÖTefaller emellertid ing-alnnda ute sInte t, 
att kommunen eycutuellt efteT hiiuvilndelse till o(·h i samarbete 
med staten skulle kunna verksammare friimja fastighetskreditens 
ordnande, Vidare s)'nes just nu kraftigarc utgärder till stöd för 
bostadsföreuinglw oeh liknande samman sI utningar a,' behovet på

kallade, .. 
Aven i audra avseenden torde kommunen hava eller kunna 

fÖITilr,,", möjligheter att verka återhållande pä en hefamd stegring 
al' bostadsh\'l'orna, och då det iir särskilt angebget, att den llU

\'ar'aude ,ituationen under ing-a förh~llandcn filr tagas till före
Ytludllin2' föl' fl'amh'iucrande aven lnTcshöJ'uln o' som 0·:'\1' utö,'er '-' o ., bl n 
vad som pa grund u, fastighetsägarnes ofraukomliga merutgiftcr 
möjligen kan "ara a\' rittt och billighet pakallat, till1\tc" jag mig 
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att stadsfullmiiktige mä, med bemyudigande att 
därvid aulita sUrskilt avlönade sakkunnige, uppdraga M 
beredningsutskottet att gå i författniug om eu SYllnerligeu 
skyndsam utredning om "'Id som frl\n de kommunala 
myudigheternas sida kan oeh böl' göms till förhindrande 
a" osktilig hyresstegring och att diirefter rör sIadsfull
mäktige före sommaruppohållet framlägga dc förslag, "ru
till utredningeu .kall giva anledning. 

Stockholm den 20 mars 1916. 

Jonas Folel,-cT. 

T motionens syfte instäm mil: 

(!-östa Bagge. C. J"ldin -Dann(dt. 

Stockholm, X. L. Beclonn.ns Boktl" , 19t1). 
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