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Impiedicarea creşterii 
planificate a chiriei

la SWSG in 2022

Scădeti chir i i le



Protestele dau rezultate!
Datorita protestului Iniţiativei Chiriaşilor 
(Mieterinitiative) creşterea chiriilor din 
2016 a fost limitata la 6% şi creşterea pla-
nificata a chiriilor pentru 2019 a fost evi-
tata. 
Chiriile pentru anumite locuinţe sociale 
au crescut şi cheltuielile de consum sunt la 
SWSG peste medie şi cresc in continuare.
Veniturile scad, chiriile cresc, 
dar nu cu noi!
Nu se poate, ca SWSG sa faca 15 milioane 
profit cu chiriile noastre şi in acelasi timp 
tot mai mulţi chiriaşi nu ştiu cum sa faca 
sa-şi plateasca chiriile şi se imprumuta. 
Datorita pandemiei şi a crizei economice 
scad veniturile prin programul scurt de 
lucru (Kurzarbeit) şi pierderile locurilor de 
munca. Intr-o astfel de situaţie nu trebuie 
sa creasca chiriile in  continuare, ci trebu-
ie sa scada.

In 2020 SWSG a avut un profit inainte de 
impozitare de 23,4 milioane de euro. Astfel 
ar putea fi scazute chiriile cu cel puţin 1,5 
euro pe m². Pentru o locuinţa de 60m2 
chiria ar putea costa 90 euro mai puţin.
Impiedicarea cresterii chiriilor!
In 2022 se preconizeaza din nou creşterea 
chiriilor la SWSG. Aceasta este dorinţa con-
ducerii superioare a SWSG. Toţi reprezen-
tanţii consilierilor locali ai Verzilor, SPD, 
CDU, si AFD au convenit creşterea chiriilor.
Doar coaliţia fracţiunii formate din partidele 
SÖS, LINKE, Tierschutzpartei, Piraten şi 
membrul lor din Consiliul de Administraţie 
Tom Adler sunt impotriva creşterii chiriilor. 
Cel mai tirziu la şedinta consiliului de 
administraţie din Noiembrie 2021 se va lua 
decizia creşterii. Dorim sa impiedicam 
acest lucru. Dar vom putea reuşi, doar daca 
vor participa foarte mulţi chiriaşi SWSG la 
acţiunile noastre de protest!

SCĂDEREA CHIRIILOR LA SWSG!
La fiecare trei ani se preconizeaza creşterea chiriilor cu pina la 10%. Aceasta este decizia 
de principiu a Cons. de Administraţie a SWSG. Cons. de Administraţie este compus din 
membrii partidelor reprezentate in Consiliul local. Preşedintele Cons. de Administraţie 
este Directorul Financiar al Primariei Thomas Fuhrmann de la CDU şi adjunctul sau este 
Directorul Serviciului Urbanism din Primarie Peter Pätzhold de la Partidul Verzilor.

Iniţiativa chiriaşilor (Mieterinitiative) solicita:
 Fara creşterea chiriilor la SWSG!
 In loc de aceasta, scaderea chiriilor fara cheltuielei
 de consum (Kaltmiete) cu 1 euro/m²!
 Lucrarie de intreţienere executate in mod regulat şi 
 servicii de calitate!
 Renunţarea la datoria de plata a chiriilor in cazul 
 pierderilor de venituri!

De aceea va solicitam, tuturor chiriaşilor SWSG sa
fiţi activi alaturi de noi.

www.mieterinitiativen-stuttgart.de
www.facebook.com/mieterinitiativen.stuttgart

Tel. 0157 87404684, mail: info@mieterinitiativen-stuttgart.de
V.i.S.d.P. Ursel Beck, Terrotstr.33, 70374 Stuttgart


