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VIL EIE: Ekteparet Kenneth og Vibeke Lødding ønsker å kjøpe den kommunale leiligheten de har bodd i siden 2005.     Nå håper de politikerne vil løse opp på regelverket.  FOTO: TOM VESTRENG

BOLIG: Bystyrerepresentant Ivar 
Johansen (SV) vil at Oslo kommune  
tar i bruk «leie til eie», for å få flere  
inn på boligmarkedet.

 ■ TOM VESTRENG

– «Leie til eie» er et system som 
byrådet nå vurderer å ta i bruk. 
Dette er et system som bør komme 
på plass raskt, sier Johansen til 
Dagsavisen. 

Leie til eie
Fra «leie til eie» er en metode 
som kan gi husstander med lave 
inntekter muligheter for eiereta-
blering.

– Vi har lenge slåss for å få til 
dette, og det er bra at byrådet nå 
også har startet prosessen, sier 
Johansen.

Tirsdag skrev 
Dagsavisen om 
familien Lødding 
på Vestli som 
ønsker å kjøpe den 
kommunale leilig-
heten de bor i. De 
kan få startlån, 
men kommunen 
ønsker ikke å selge 
leiligheten, selv 
om de har bodd 
der i 13 år. 

Nå håper de på politisk hjelp. 
Men verken Ivar Johansen eller 

byrådet ønsker å kommentere 
enkeltsaker.

– Denne saken må boligkon-
toret i Bydel Stovner håndtere 
selv, sier han. 

Men tilfellet i Dagsavisen er 
med på å illustrere det vi tidli-
gere har sagt og gått inn for, sier 
Johansen. 

Ivar Johansen og SV er opptatt 
av å utjevne sosiale forskjeller, og 
ønsker stabile bomiljøer, hvor 
det er en blanding av leide og 
eide leiligheter. 

– Mange av dem som bor i kom-
munale boliger, bor i en fattig-
domsfelle. Hvis inntekter øker, 
risikerer de å miste både bolig og 
bostøtte. Det kan svekke moti-
vasjonen for å jobbe seg ut av fat-
tigdommen. Markedet 
bestemmer husleien, som er 

altfor høy. Mange kan ikke betale 
den leien kommunen krever, og 
må få sosialstøtte for å greie 
utgiftene, sier Johansen.

– Bra at leietakere, som i dette 
tilfellet, tar grep for å komme ut 
av fattigdomsfella. I dag har vi 
skatteordninger som begunstiger 
de som er eiere, sier SV-repre-
sentanten.

Fattigdom
De fleste av de kommunale boli-
gene i Oslo er samlet i store 
blokker og gårder.

– Vi må forhindre opphopning 
av sosiale problemer. Mange av 

dem som leier bor 
bare i leiligheten i 
kort tid, og enga-
sjerer seg lite i 
nærmiljøet av den 
grunn, sier han. 

Ivar Johansen 
ser det ikke som 
noe problem om 
kommunen selger 
en del av sine 
kommunale lei-
ligheter.

– Det vil gå helt fint om fem-ti 
prosent av leilighetene rullerer. 
Kommunen selger, og kan kjøpe 
nye. På den måten kommer flere 
seg ut av systemet, og kan greie 
seg selv, sier SV-politikeren. 

Byråd for eldre, helse og arbeid, 
Tone Tellevik Dahl (Ap) sier 
dette til Dagsavisen om saken:

– I dag gir vi beboere mulighet 
til å kjøpe boligen når kommunen 
selger. Enkeltstående salg er 
vanskelig, hvis kommunen selv 
har behov for denne type bolig. 
Det er et stort behov for kommu-
nale boliger i Oslo, og vi trenger 
et bredt spekter for å tilby riktig 
type til dem som trenger vår 
hjelp. Selger vi boliger vi trenger, 
kan det gå utover innbyggere som 
står på bar bakke, skriver Tel-
levik Dahl i en e-post til Dags-
avisen. 

tom.vestreng@dagsavisen.no

– En kommunal fattigdomsfelle
• Vil ha «leie til eie» inn i Oslos boligmarked

Vi må  
forhindre opp-
hopning 
av sosiale 
problemer. 

Ivar Johansen

 ■ Fra leie til eie som 
metode kan gi husstander 
med lave inntekter 
muligheter for eiereta-
blering. Husbanken har en 
ordning med «Leie-til-eie» 
for vanskeligstilte der kom-
munene benytter utleietil-
skudd, grunnlån og startlån 
i en kombinasjon. 

 N LEIE TIL EIE

# OSLO Oslo kommune kjøpte i fjor en tomt i Frysjaveien for å bygge 
ny skole. Men Møllergruppen leier tomta, og har en kontrakt 
som har opsjon helt fram til 2035. Å kjøpe ut Møller av lei-
ekontrakten blir altfor dyrt, og dermed kan ny skole på 
Kjelsås bli utsatt veldig lenge. Dette melder Nordre Aker 
Budstikke. – Å kjøpe Møller ut av leiekontrakten vil koste 
kommunen rundt 140–160 millioner kroner, noe som blir 
altfor dyrt, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen til 
NAB. – Byrådet så likevel på kjøpet som en god langsiktig 
investering, uttaler en representant for byrådsavdelingen. 

Tomt ble for dyr til skole
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 ■ Dette består i all hovedsak 
av boliger som kommunene 
kjøper på bruktmarkedet for å 
tilby langvarig vanskeligstilte, 
som først leier for deretter å 
kjøpe den samme boligen. 

 ■ Dette er en modell som har 
støtte i alle politiske partier. 

Kilde: NBBL.no

SAMFUNN12 TIRSDAG 6. MARS 2018 SAMFUNN 13TIRSDAG 6. MARS 2018

LEIE, IKKE EIE: Ekteparet Vibeke og Kenneth Lødding ønsker å kjøpe det kommunale rekkehuset   de har leid de siste 13 årene. Men får nei av kommunen.  FOTO: TOM VESTRENG

BOLIG: 20.000 kroner i måneden betaler ekte-
paret Kenneth og Vibeke Lødding for å leie det 
kommunale rekkehuset på Vestli. De ønsker  
å kjøpe, men får nei av kommunen.

 ■ TOM VESTRENG

– Vi har bodd i denne leiligheten i 13 år. 
Det er her ungene våre har vokst opp, 
går på skole og har venner. Det er her vi 
trives og ønsker å bo, sier det uføre-
trygdede paret, som også har tre hjem-
meboende barn. 

Vil kjøpe
Da de leste i Dagsavisen om den kom-
munale boligblokka på Tøyen, hvor lei-
etakerne har fått tilbud om å kjøpe 
leiligheten de bor i til 80 prosent av 
markedspris, synes de at det hele frem-
står urettferdig.

Kenneth (46) sliter 
med både kols, sko-
liose, prolapser og 
ADHD, mens Vibeke 
(41) har hatt slag.

– Hvorfor får ikke vi 
lov til å kjøpe den lei-
ligheten vi har bodd i i 
13 år? Vi er begge ufø-
retrygdede, og har en 
fast inntekt gjennom 
Nav. Vi kan få startlån gjennom 
bydelen, men kommunen vil ikke selge. 
De oppgir som grunn at denne leilig-
heten er den eneste kommunale i sam-
eiet, og at de trenger store leiligheter, 
sier de to oppgitt.

Snur på hver krone
– Skal vi kjøpe, må vi kjøpe en annen 
leilighet. Og da må vi eventuelt være 
med på budrunder. Det har vi ikke 
mulighet til, sier Kenneth Lødding.

– Vi kan betjene et ganske så stort lån 
for den summen vi betaler i leie i dag. 
Kanskje vi til og med kunne fått mindre 
utgifter. I dag snur vi på hver eneste 
krone, sier Vibeke Lødding.

– Vi har flyttet nok i vårt liv, og har 
ikke helse til å flytte mer. Det eneste vi 
ønsker er å få kjøpt denne leiligheten, 
sier de.

Kommunen kjøpte det drøyt 120 kva-
dratmeter store rekkehuset i 1991, og ga 
da 1.150.000 for rekkehuset.

I dag ligger salgsprisen på rundt 4,5 
millioner kroner.

– Da vi flyttet inn for 13 år siden, var 
leien 7.350 i måneden. Nå er den på 
nesten 20.000 pluss strøm. På 13 år har 
leia økt med 12.000 kroner, sier de.

– Tar markedsleie
Bare på det siste året er leien blitt satt 
opp med 25 prosent. 

– Kommunen tar markedsleie, og vi 
føler oss som en kommunal melkeku, 
hvor kommunen bare håver inn, sier 
Kenneth. 

De har også søkt om bostøtte, men  
siden de totalt har rett over 30.000 i 
inntekt gjennom Nav, får de ikke det.

– Vi har betalt salgssummen i leie, og 
vel så det, sier Kenneth Lødding til 
Dagsavisen.

Kunne ikke kjøpe
Paret blir oppgitt når de stadig ser 
salgsannonser for andre kommunale 
leiligheter i bydelen. 

– Vi opplever det som urettferdig at 
vi ikke kan få kjøpe, når kommunen 
andre steder i byen tilbyr beboerne å 
kjøpe til rabatterte priser, sier Kenneth 
Lødding.

Da de flyttet inn på Vestli, var det 
ikke aktuelt å kjøpe.

– Vi måtte ta det vi ble 
tildelt, sier ekteparet.

Gjentatte ganger har 
de vært i kontakt med 
boligkontoret i bydelen, 
men får bare nei.

– Vi havner bare rundt 
i systemet. Vi vet ikke 
om de som sier nei, vet 
hva de snakker om, eller 
om de har fullmakt til å 
si nei. Vi kommer sjelden 

lenger enn til resepsjonen, sier han.

Under middels
Standarden på rekkehuset er under 
middels, og det er ikke gjort noen ting 
siden kommunen tok over.

 – Kommunen la parkett over det 
vegg- til veggteppet som var i stua. 
Ikke akkurat et håndverksmessig 
sjakktrekk, sier han lakonisk.

– Leiligheten trenger sårt en oppgra-
dering. Men vi kan ikke gjøre det siden 
vi ikke eier det selv. Og kommunen som 
eier er ikke så veldig interessert i å 
gjøre noe heller. Det er en del «Mac-
Gyver-løsninger» her som jeg har stått 
for selv, sier Lødding med et lite smil, 
og håper å kunne feire 20 års bryl-
lupsdag i år i egen, eiet bolig. 

Generelt grunnlag
Boligbygg, som eier, forvalter og leier 
ut Oslos kommunale boliger, kommen-
terer saken på generelt grunnlag.

– Nedsalget i Hagegata 31 på Tøyen 
har vært gjort på bakgrunn av politisk 
vedtak om spredning av den kommu-
nale boligmassen og nedsalg i områder 
med stor tetthet av kommunale boliger. 
Hvorvidt kommunen på generell basis 
skal selge kommunale boliger til leieta-
kere som ønsker å kjøpe boligen de 
leier, er et politisk spørsmål og noe som 
i så fall må baseres på politisk vedtak. 
I dette tilfellet henviser vi derfor videre 
til Byrådsavdelingen for eldre, helse og 
arbeid for ytterligere kommentarer til 
saken, skriver kommunikasjonsråd-
giver Anine Johnsen i Boligbygg Oslo 
KF i en e-post til Dagsavisen. 

tom.vestreng@dagsavisen.no

– Vi er en kommunal melkeku
• Får ikke kjøpe rekkehus et de har bodd i i 13 år

Vi opplever 
det som urettferdig 
at vi ikke kan få 
kjøpe.

Kenneth Lødding

# OSLO ALNABRU: To polske menn 
døde da de ble påkjørt av toget 
ved Alna stasjon i Oslo fredag. 
En tredje som overlevde, har 
ikke klart å forklare seg full-
stendig til politiet.

– Vi kommer ikke nærmere 
forklaring på hvorfor mennene 
befant seg på togsporene når 
den avhørte ikke har vært i 

stand til å forklare seg om hva 
som skjedde, sier seksjonsleder 
Rune Skjold for økonomi og 
spesialetterforskning i Oslo 
politidistrikt, til NTB.

De omkomne er 26 og 33 år 
gamle. Begge var polske stats-
borgere med lovlig opphold i 
Norge, ifølge Skjold. Tredje-
mann, som også er en polsk 

statsborger, befant seg utenfor 
skinnegangen da toget kom. 
Han har blitt avhørt av poli-
tiet, men har ikke forklart 
hvorfor de befant seg på spo-
rene.

En lokfører stoppet og for-
søkte å få mennene bort fra 
området i forkant av ulykken, 
ifølge Skjold. Lokføreren 

prøvde også å få dem inn i sitt 
tog, men de ville ikke være 
med ham. Lokføreren ble der-
etter vitne til hendelsen.

– Den overlevende har for-
klart seg om hva som skjedde 
på stedet, men har ikke gitt 
noen årsak til at de befant seg 
inne på det avsperrede 
området, sier Skjold. (NTB)

Mann involvert i dødsulykke ikke i stand til å forklare seg
BOLIG: Boligprisene i Oslo steg med 1,4 prosent i februar, 
mot et snitt de siste årene på 1,1 prosent. Eiendom Norge-
direktør Christian Vammervold Dreyer håper utviklingen i 
markedet får finansminister Siv Jensen til å lytte til 
Finanstilsynet og skrote de skjerpede kravene for å få bolig lån 
i oslomarkedet. – I 2016 hadde vi bak oss en prisvekst på 26 
prosent. Det var ekstremt, og da støttet vi særegne krav for 
Oslo. Nå har vi bak oss en periode med betydelig priskorrige-
ring, og markedet for Oslo normaliserer seg. Da er det naturlig 
å ha et likt regelverk i hele landet, sier Dreyer til NTB.

Håper Oslo-krav skrotes
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Dagsavisen 20. februar.
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IKKE RÅD: Arifi Ali har fått tilbud om å kjøpe leiligheten hun leier på Tøyen.  BEGGE FOTO: TOM VESTRENG

Må kjøpe leiligheten eller flytte fra Tøyen

# OSLO ETTERLYST: Politiet 
ønsker tips etter at to 
menn forsøkte å dra en 
kvinne i 20-årene inn i en 
hvit varebil ved Sognsvann 
i Oslo lørdag formiddag. 
Kvinnen klarte å kjempe 
seg løs. – Politiet priori-
terer saken høyt, sier sek-
sjonsleder for organisert 

kriminalitet, John Magnus 
Løkenflaen. Kvinnen 
hadde vært på løpetur 
rundt Sognsvann og 
ankom parkeringsplassen 
cirka klokken 10.20 hvor to 
mørkkledde menn tok tak i 
armene hennes mens de 
forsøkte å dra kvinnen inn 
i en hvit varebil.

Kvinne forsøkt bortført
I Oslo må elbil-eiere i framtida 
regne med å betale for strømmen 
flere steder enn i dag. Oslo kom-
mune ser nå på en ordning der pri-
vate tar større ansvar for utbyg-
gingen av ladestasjoner, mot at 
brukerne betaler for å lade, skriver 
NRK. Det finnes over 500 hurtigla-
destasjoner i Norge som drives av 
ulike operatører med ulike priser. 

Må betale strøm
Lagmannsretten har kjent en 33 år gammel mann skyldig i 
knivdrapet på Egil Tostrup Bråten i Oslo sentrum i 2002. 
Mannen er i tillegg til forsettlig drap også kjent skyldig i 
forsøk på grovt ran, melder NRK. I tingretten ble den tiltalte 
dømt til fengsel i ti og et halvt år, men han anket dommen. 
Straffeutmålingen i lagmannsretten blir klar senere. Drapet 
var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge. I 2016 
førte nye analyser av DNA-spor til et gjennombrudd i den da 
14 år gamle saken. Sporet førte til at en nå 33 år gammel 
mann ble pågrepet i november samme år. 

Dømt for Bråten-drapet
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• – Tøyen  
er hjemmet 
mitt, her er 
barna mine 
vokst opp

BOLIG: Kjøp  
til 80 prosent av  
markedspris, eller 
flytt! fikk beboerne 
i Hagegata 31 
beskjed om. For 
åttebarnsmoren 
Arifi Ali er ikke 
dette et særlig  
realistisk tilbud. 

 ■ TOM VESTRENG
 

– Jeg betaler i dag 13.500 i hus-
leie i måneden for å bo i en lei-
lighet med dårlig standard, sier 
53-åringen oppgitt.

– Jeg har utbetalt 23.000 netto 
kroner i måneden. Etter å ha 
betalt husleie, sitter jeg igjen 
med litt over ni tusen kroner. 
Det er ikke mye når jeg har seks 
barn hjemme, sier hun.

20 år på Tøyen
Hun kom til Norge i 1994, da 
hadde hun to barn. Først bodde 
hun i Tromsø noen år, før hun 
flyttet til Oslo.

De siste 20 årene har hun bodd 
på Tøyen.

– Først bodde vi i en liten og 
trang leilighet i Kolstadgata 7. 
De siste fire årene har vi bodd i 
en fireroms her i Hagegata 31, 
sier hun til Dagsavisen.

– Det er ikke leilighetene som 
gjør det spennende å bo på 
Tøyen. Det er folket. Her bryr 
folk seg om hverandre. Det er 
Tøyen som er mitt hjem. Det er 
her jeg føler meg hjemme. Det er 
her barna mine er vokst opp, har 
sine venner og har gått på skole, 
sier hun oppgitt.

– Da Tøyenløftet kom, var vi 
alle glade og oppstemte. Men nå 
lurer vi på om Tøyenløftet kom 
for å skyve oss ut, ikke løfte oss, 
sier hun og rister lett på hodet.

Utdannelse
Arifi Ali er alene med sine åtte 
barn, hvorav seks fortsatt bor 
hjemme. Like fullt har hun 
greid å ta seg utdannelse, og 
har nå fast jobb i Bydel Gamle 
Oslo som miljøterapeut.

– Men selv om jeg har fast 
jobb, så er ikke det nok til å få 
lån, sier hun.

Bjarte Breiteig i Tøyenkam-
panjen, som er med på intervjuet 
med Arifi Ali, sier at han 
skjønner kommunens tankegang.

– De vil redusere konsentra-
sjonen av kommunale boliger på 

Tøyen, men framgangsmåten er 
uheldig, sier han til Dagsavisen. 

– De aller færreste av disse 
beboerne har råd til å kjøpe lei-
lighet, selv om de får den til 80 
prosent av markedspris. Resul-
tatet er at vi mister gode naboer 
og får en enda sterkere gjennom-
trekk av beboere enn vi allerede 
har. 

En leilighet av den type Arifi 
Ali bor i, har en markedspris på 
rundt fem millioner kroner. 

I dag er det 60 leiligheter i 
blokka. 38 av dem er solgt. Seks 
av dem er kjøpt opp av tidligere 
beboere.

– Ingen av dem som bor i de 
resterende 22 leilighetene får 
fortsatt bo der. For Arifis del 
betyr det at hun må ut i løpet av 
juni måned.

– Jeg har ikke 
fått noe tilbud 
om ny leilighet. 
Og når jeg får 
tilbudet må jeg 
ta det jeg får. 
Selv om det 
betyr at jeg må 
rive opp barna 
og flytte et helt 
annet sted, sier 
hun.

– Flere av leilighetene er kjøpt 
opp av utleiere. Blant annet skal 
en tidligere familieleilighet nå 
være omgjort til seks små hybler, 
som leies ut til enslige somaliske 
kvinner, sier Bjarte Breiteig. 

– Det har jeg også hørt, sier 
bystyrerepresentant Ivar 
Johansen (SV) til Dagsavisen.

– Dette er en sak som jeg vil 
sjekke ut med Plan og Byg-
ningsetaten som er tilsynsenhet 
her, sier Johansen.

I 2016 skrev Dagsavisen om 
eiendomsselskaper som på 
Vestli og Stovner kjøpte opp 
familieleiligheter og bygde dem 
om til små hybelhus, som leies 
ut til østeuropeiske arbeidsinn-
vandrere. 

Fortviler
Der fortviler beboerne over 
situasjonen – og over man-

glende lovverk for å hindre at 
spekulanter ødelegger bomil-
jøet med korttidsutleie.

– Etter den saken kom det opp 
et lovforslag som skulle hindre 
dette, men som ble nedstemt av 
Stortinget. Så det som gjøres 
på Tøyen, er innenfor loven slik 
den er i dag, sier Johansen.

– Men om noen bor på hybler 
uten vindu, er dette ulovlig, 
legger han til. 

Ivar Johansen har lenge vært 
opptatt av Tøyen, og jobber for 
at bystyret skal stoppe salget 
av de resterende 22 leilighetene 
som ikke er solgt.

– Det var bystyret som vedtok 
salg av leilighetene, og da kan 
også bystyret stoppe salget. 
Men byrådet har muligheten til 
å stoppe salget midlertidig, slik 

at de kan finne 
løsninger for 
beboere som 
Arifi Ali og 
hennes familie. 
Politikerne kan 
stoppe salget, 
og så kan bolig-
kontoret i 
bydelen finne 
gode løsninger 
for dem som 

bor der, og som ikke har råd til 
å kjøpe. Jeg tror at en miks av 
vanlige selveiere og utleieleilig-
heter ville vært en god miks her, 
sier SV-politikeren.

Eie til leie
En modell for å øke eierpoten-
sialet blant lavinntektsgrupper 
er «leie til eie», hvor leieren 
gradvis gjennom husleien 
kjøper seg opp i boligen.

– Det er en modell jeg tror vil 
fungere godt her. Men Bolig-
bygg har i liten grad prøvd ut 
modellen. Noe som er synd, sier 
Ivar Johansen. 

– Problemet med Tøyen er at 
det er så stor gjennomtrekk av 
beboere. Med leie for eie, vil 
flere bo her over lengre tid, noe 
som er positivt for bomiljøet, 
sier Johansen. 

tom.vestreng@dagsavisen.no

LØFT: Tøyen Torg er godt i gang med ansiktsløftingen.

Det er ikke 
leilighetene som 
gjør det spennende 
å bo på Tøyen. Det 
er folket. 

Arifi Ali

Dagsavisen i går.


