
Hyreskampslåt
Musikgruppen Vänervind

| G - D - | G D A - | G - D - | A - - - | G - D - | G D A - | G - D - | A - D - | G D A - | D - - - |
| - - - - |

A                Em
Vid slutet av oktober startade vår kamp, ett hot om hyreshöjning hade nått oss, vi samlades

A                                         D
till möten och en kritvit hyrespamp förklara’ att det inte gick att slåss, mot stiftelsens kalkyler,

A           Em
dem sa vår ombudsman, var något som vi måste acceptera, och om vi tänkte bråka ja då

A                                              D
skulle det minsann, bli vräkningar och mycket mycket mera.

Men vi hyresgäster enades vårt krav var noll, vi håller inget annat var vårt bud!
Vår enighet var stark och från ombudsmännens håll, hördes inte mer ett enda ljud
Allt prat om hyreshöjning som en ond nödvändighet hade hyreskamp tystat ner, när vi visat
att en lön i våran verklighet räckte nätt och jämt till mer nu,

G                    D                  G         D       A         G           D                   A         G
har vi tatt upp kampen! Det måste bli ett stopp! Vi kan ej betala högre hyra! Nu har vi sagt

D        G           D     A         G                D               A D
ifrån! Nu kan det vara nog! Vi tänker ej betala högre hyra!

| G D A - | D - - - | - - - - |

De som styr i vår kommun, det hade vi sett, bar ansvaret för våra hus, de ville slingra sig nu,
men det blev inte lätt, mycket kom nu fram i dagens ljus, efter många om och men,
kommunaltåg går in min vän, nu är det möte med de styrande i stan, vi förklara’ våra krav
och kommunstyrelsens män lämna många fagra löften den där dan’, men det var bara prat,
om precis allting han sa, kommunalråden får allt lära sig att ljuga, det har blivit klart, för trots
allt som de sa, har de inte brytt sig om våran lyra,

men nu har vi tatt upp kampen, det måste bli ett stopp, vi kan ej betala högre hyra, nu har vi
sagt ifrån, nu kan det vara nog, vi tänker ej betala högre hyra,

| G D A - | Bm - - - | - - - - |
Em

När det gått drygt fyra månader tyckte pamparna det var dags, att läxa upp oss som tagit
F#               Em                  Bm                                         F#                                        Bm
kamp, över våra huvuden, bestämdes det om träff, med stiftelsen så gör en ombudsman,

F#                Bm
enkel jävla ombudspamp!



En eftermiddag gick och så var saken klar och ombudsmän och värd var överens
Hundratjugo kronors höjning för en trea på åtti kvadrat, det är klart det var ett nederlag som
känns

| G - F# - |  Bm - A - |

Ombudsmän och pampar ni har visat var ni står, årsmötet stundar inom kort,
föreningen är inte eran utan vår, ni är inte på vår sida ni ska bort! x2

nu har vi tatt upp kampen, det måste bli ett stopp, vi kan ej betala högre hyra, nu har vi sagt
ifrån, nu kan det vara nog, vi tänker ej betala högre hyra,



No House - Inget hus
Sunny Bea and Bob Rosenthal (“We Won’t Move: Songs of the
Tenant Movement”)

C                    Dm        G                  C            F                       G           C    C7
Åh katten har ett hus och råttan har ett hus och hunden, musen och loppan

F                      Dm          C                   Am      F               Gsus4 G     C     C7
Och snigeln har ett hus och valen har ett hus och alla har ett hus förutom jag

F      Dm           Em           Am7  Dm                   C    C7
På varje byggnads skylt står det “inga barn önskas här”
F                Fm         Dm             G
När jag blir stor ska det stå där, “inga hyresvärdar här”

Åh kon har ett hus och sälen har ett hus och truman har en stor balkong
C                   C7              F         Fm   C               C7       F           Fm

det finns hangarer för plan, runda hus för tåg, garage för bilar, lokaler för barer,
C              Am          F          Fm          G                      C            C7

och hus för affärer med sjutton plan, och pengar nog för tre världskrig
F                    G                         C

Men de kunde inte bygga ett hus till mig

Å grisen har en stia och hönan har ett hus och fågeln har ett bo på ett träd och ormen har ett
hål och mullvaden ett hål men det finns ingen typ av plats för mig
På varje byggnads skylt står det “inga barn önskas här”
När jag blir stor ska det stå där, “inga hyresvärdar här”

Åh kon har ett hus och sälen har ett hus och truman har en stor balkong
det finns hangarer för plan, runda hus för tåg, garage för bilar, lokaler för barer,
och hus för affärer med sjutton plan, och pengar nog för tre världskrig
Men de kunde inte bygga ett hus till mig



You Can't Just Take Our Homes Away
Karrie Potter (“We Won’t Move: Songs of the Tenant Movement”)

Jag har bott i denna staden, som min mamma också gjorde, och du kan inte bara ta ifrån
mig mitt hem, utan att jag slåss nej du kan inte bara ta ifrån mig mitt hem

När ni gör er stadsplanering, försöker ni förbannat att ignorera oss, men ni kan inte bara ta
våra hem från oss, utan att vi slåss nej ni kan inte bara ta våra hem från oss

Dessa gamla byggnader uppfostrar barnen, även om de behöver lagas, kan ni inte bara ta
våra hem från oss utan att vi slåss nej ni kan inte bara ta våra hem från oss

Vi har bott i denna staden, genom hårda tider har vi hjälpt varandra, och ni kan inte bara ta
våra hem från oss, utan att vi slåss nej ni kan inte bara ta våra hem från oss

Du kör en stor mercedesbil, du har en fin utbildning, men du kan inte bara ta våra hem från
oss, utan att vi slåss nej du kan inte bara ta våra hem från oss

Och om ni tror ni kan kasta ut oss har du inte sett våra ansikten nej du kan inte bara ta våra
hem från oss, utan att vi slåss nej ni kan inte bara ta våra hem från oss

Vi har bott i denna staden, vi har många band och djupa och du kan inte  bara ta våra hem
från oss, utan att vi slåss nej du kan inte bara ta våra hem från oss, inte när vi ser nej du kan
inte bara ta våra hem från oss



Framtiden Ska Bli Vår
Victor Campos Bullón

B7            Em                   B7                 Em
Imorgon, min vännina, ska allt bli annorlunda

C        G/B          Am
Ångesten ska gå raka vägen  ut genom bakdörren

C
Den måste dem för alltid stänga

C  G/B Am   G
Det fria folkets  händer

B7                       Em
För att allt ska vara lycka och välstånd

| G  C G/B Am G B7 Em |

Imorgon, sonen min, ska allt bli annorlunda utan piskor eller fängelser eller kulor från gevär
som förtrycker ideer eller lemlästar liven, de kastar bort liven, för folkliga människor som
slåss för sitt bröd

D7                                                          G
Dina unga år ska du inte spendera fängslad!

D7
Som jag gjort under mina

G
i denna mörka cell

B7                             Em                                 B7                      Em
Gå inte i exil, dina glänsande ögon ska ska se landskapet i ditt älskade hemland

Jordbrukaren ska skratta över att ha fått sin jord, som ska blomma vackert som poesi genom
sitt glada arbete. De ska inte vara prostituerade arbetarens döttrar, bröd och lön ska de ha
för sitt ärofyllda arbete. Tårarna flödar ut ur det proletära hemmet om nutiden är för att
kämpa
Ska framtiden bli vår!



Renovräkningssången

D G Em B x2

Bm                Em   C                       D
Det är dem som ska bort, vi ska stanna kvar
G                Bm                    D                     G
De tar våra pengar och sen gör de som de vill!
C          D                    G
Vi som bor och lever här
C                      D                    G
stannar och bygger en bättre stad

Verser:
Bm                        Em

Politikerna vill oss rensa bort
C                       D

Men vi ska bo kvar i våra hem
Bm                     Em
Hyresvärden plundrar oss igen

Bm                    Em
Redan höga hyror ska chockhöjas sen

C                D           Em            Am
Ni lovar och lovar och lurade oss
C               D                             G
Alla skulle få en chans att bo kvar

C             D          Em              Am
En låg hyreshöjning trollades bort

Bm    Em         C                D
Av giriga troll med miniräknare, och

Bm                Em   C                       D
Det är dem som ska bort, vi ska stanna kvar
G                Bm                    D                     G
De tar våra pengar och sen gör de som de vill!
C          D                    G       B



Vi som bor och lever här
C                      D                    G
stannar och bygger en bättre stad
C          D                    G       B
Vi som bor och lever här
C                      D                    G
stannar och bygger en bättre stad

Bm                      Em
Renovräkning är er metod

C                          D
Av den har vi nu fått nog
G                              C
Vi kommer aldrig att ge oss

G                    D
Vi ska kämpa till vår sista stund
C                D            Em           Am
Ni kommer aldrig att sova lugnt

Bm          Em          Bm          Em
Så länge ni driver en sådan politik

C                       D
Våra grannar är våra vänner
G                   C             B
Vi ska kämpa för alla vi känner!

Det är dem som ska bort, vi ska stanna kvar
De tar våra pengar och sen gör de som de vill!
Vi som bor och lever här
stannar och bygger en bättre stad
Vi som bor och lever här
stannar och bygger en bättre stad

Det är dem som ska bort, vi ska stanna kvar
De tar våra pengar och sen gör de som de vill!
Vi som är med Ort till Ort
stannar och bygger upp rättvisan
Vi som är med Ort till Ort
stannar och bygger upp rättvisan


