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En dålig dag för bostadsfrågan  
VICTORIA PARK 

Igår togs Victoria Parks 14 000 lägenheter formellt 
över av tyska Vonovia. Och den svenska bostadskrisen 
kom ännu längre bort från en lösning. 
Den kvava luften utanför Victoria Parks kontor i Västra Hamnen i Malmö är tung att 
andas. En och annan vilsekommen turist letar sig i snigelfart fram mot näraliggande 
Turning Turso. Denna loja stämning kontrasterar mot beslutsamheten på den extra 
bolagsstämma som pågår inne på kontoret. Bostadsområden med totalt 14 000 
lägenheter som Victoria Park över åren köpt upp runt om i landet kontrolleras nu 
genom stämmobeslut av tyska ägare. Svenska miljonprogramslägenheter kan läggas 
till de nästan 400 000 som redan kontrolleras av Vonovia, som de nya ägarna heter. 
Victoria Park motsvarar med sitt innehav ett medelstort kommunalt bostadsföretag, 
men signalvärdet av försäljningen är långt mycket större. Den sociala bostadspolitik 
som inleddes i Sverige med Barnrikehus på 1930-talet och fortsatte med kommunala 
bostadsbolag och andra insatser efter andra världskriget känns långt borta i det svala 
sammanträdesrum där vi, ett femtontal aktieägare och ombud, sitter samlade. 
Bostadsområden som planerades för alla delar av befolkningen och var uttryck för 
kommuners ansvar för bostadsförsörjningen har istället blivit attraktiva 
investeringsobjekt. Den budstrid tyska Vonovia vann över amerikanska Starwood 
visar hur lockande det är att renovera vakanta lägenheter och höja hyran långt mer 



än vad kostnaderna motiverar. Flera andra företag, som världens största 
riskkapitalbolag Blackstone, har också anammat affärsidén och förstått att 
hyreshöjningar på upp mot 50% betyder lönsamma svenska fastighetsaffärer. 
Victoria Park välkomnades i Malmö 2012 som ägare av Herrgården i Rosengård efter 
att området förfallit under många år. Företaget var föregångare när det gällde att 
renovera och höja hyror kraftigt, samtidigt som ägare och företagsledning skapade 
ett renommé som andades samhällsansvar och hyresgästfokus. Den förespeglade 
långsiktigheten saknas helt när Vonovia tar över rodret. De nya ägarna och deras 
svenska ombud svarar visserligen artigt på frågor under det som förmodligen är en 
av bolagets allra sista stämmor. Företaget har snart en ägarandel som gör det möjligt 
att tvångsinlösa återstående aktier och avnotera från börsen. En minimal möjlighet till 
insyn försvinner därmed och det svenska bostadsinnehavet reduceras till en fotnot i 
en tysk årsredovisning. 
Det anmärkningsvärda är tystnaden kring omvandlingen. Ingen representant från 
media syns till på stämman, politikerna är tysta och Hyresgästföreningen gör inte 
heller mycket väsen av sig. När behovet av överkomliga bostäder är som allra störst 
görs istället lägenheter till spekulationsobjekt på internationella finansmarknader. De 
bostäder som byggs är samtidigt i stor utsträckning dyra bostadsrätter. Vonovia har 
tillsammans med Blackstone identifierat möjligheterna i en passiv svensk 
bostadspolitik. Det krävs nu politiska insatser för att bygga bostäder som är möjliga 
att bo i även för låginkomsttagare: här blir subventioner nödvändiga liksom statligt 
finansieringsstöd. Men också kommunerna kan spela en mycket mer aktiv roll med 
sina allmännyttiga bolag. Utmaningen från Vonovia och andra finansiella aktörer 
kräver politiska svar – kanske med inspiration från svenskt 1930-tal. 
Strax efter att bolagsstämman avslutats skickas ett pressmeddelande ut med 
besluten. De nya ägarna berättar att de tänker effektivisera renoveringarna och göra 
dessa mer industriellt inspirerade. De kommer också att fortsätta Victoria Parks 
strategi att köpa upp fler områden så fort det öppnar sig nya möjligheter. Det känns 
inte som den svenska bostadskrisen kom närmare en lösning denna heta 
sommardag i Malmö. 
Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi vid Malmö Universitet och ägare till en 
aktie i Victoria Park. 
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