Bilaga: Så tycker partierna
om bostadsfrågorna
HÄRRYDA
Hyresgästföreningen region Västra Sverige 2022
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Om rapporten
Detta är en bilaga till rapporten ” Så tycker partierna i bostadsfrågorna - Härryda”.
Hyresgästföreningen Region västra Sverige har under våren (mars-maj) genomfört en
enkätundersökning i regionens samtliga tretton kommuner: Härryda, Öckerö, Mölndal,
Stenungsund, Kungälv, Partille, Lerum, Orust, Göteborg, Varberg, Ale, Kungsbacka och
Tjörn. Enkätundersökningen har skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige i
respektive kommun under nuvarande mandatperiod. Här redovisas deras svar.
I Härryda kommun styr Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokratierna) i samverkan med Sportpartiet. Sedan 2020 ingår även Kommunpartiet
i majoritetens gemensamma arbete. Enkäten består av elva frågor och tio påståenden
och behandlar olika aspekter av den kommunala bostadspolitiken: bostadsbrist,
nybyggnation, allmännyttans roll, renovräkning, ombildning, etcetera. Alla partier förutom
Kristdemokraterna har inkommit med svar.
I Härryda bor var fjärde hushåll i en hyresrätt vilket innebär att förhållandena och
förutsättningarna för att bo i hyresrätt spelar en betydande roll. Syftet med enkäten är att
få upp bostadsfrågan och hyresgästers villkor på den politiska dagordningen och inför
valet kunna redogöra för hur de olika partierna positionerar sig kommunalt i olika
bostadspolitiska frågor.

Fråga 1 - Hur vill ni lösa bostadsbristen?
Bostadsbristen har präglat västra Sverige i många år. Varje år sammanställer Boverket
den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på
sin bostadsmarknad. I den har er kommun svarat att det är ett underskott på bostäder i
kommunen 2021. Hur vill ditt parti lösa bostadsbristen i er kommun?
Centerpartiet

Kristdemokraterna
Kommunpartiet
Liberalerna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna

Centerpartiet verkar för att genom detaljplanearbetet kunna
möjliggöra en ökning av antalet bostäder så att
befolkningsökningen i kommunen är minst 1,5% per år. Vi
kommer att fortsätta att möjliggöra att bostäder kan byggas i
olika upplåtelseformer i alla delar av kommunen.
Vi delar bostadsmarknaden med 12 övriga kommuner i
Göteborgsregionen och måste lösa frågan i samarbete och
samordnad planering.
Vi vill bygga fler hyreslägenheter.
Vi i den styrande majoriteten arbetar redan med att hantera
detta. Vi har bl.a. inför möjligheten för byggnation av ny och
kompletterande bostadsbebyggelse utanför detaljplanelagda
områden och lucktomter med hjälp av förhandsbesked. Vi har
också infört möjligheten för markägare och exploatörer att
bedriva exploatörsdrivna/byggherredrivna detaljplaner på
egen mark. Det som komplement till vårt eget
förvaltningsarbete med detaljplaner. Detta gör att vi för fram
fler detaljplaner och betydligt fler möjligheter till
bostadsbyggnation och verksamhetsmark. Det visar sig tydlig i
siffrorna för 2021 och framåt.
Genom att: kommunen satsar på att bygga ut våra befintliga
tätorter för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Vi menar också att kalkyler inför investeringar i
samhällsbyggnad ska göras med ett livscykelperspektiv där
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Socialdemokraterna

Sportpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i
Härryda

bedömningar av andra värden och alternativkostnader tas
upp och som kan bidra till ökad social jämlikhet.
Vi tycker att det handlar om att bygga fler bostäder.
Kommunen bör ta fram fler planer. Vi eftersträvar alltid
blandade upplåtelseformer. Vi ser att det för närvarande finns
ett stort behov av hyresrätter. Därför önskar vi prioritera just
den typ av byggnation. Vi anser det också viktigt att
allmännyttan får behålla sina pengar och åderlåtas av
vinstuttag. Pengarna som genereras skall gå till underhåll och
nyproduktion inte in i det kommunala svarta hålet som idag är
fallet i Härryda.
Fortsätta jobba med förhandsbesked och byggherredrivna
detaljplaner parallellt med kommunens detaljplanearbete.
Vi kan inte se att det finns någon bostadsbrist. Däremot är det
brists på bostäder vanligt folk har råd med.
Bygga billiga hyresrätter med rimliga hyror utan privata
aktörer inblandade

Fråga 2 - De tre viktigaste faktorerna för att lösa bostadsbristen?
Vilka tre ord väljer ditt parti för att sammanfatta lösningen på bostadsbristen?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna

Socialdemokraterna
Sportpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i
Härryda

Hållbart

Blandade
upplåtelseformer

Förtätning

Planering
Nyproduktion
Mod
Hållbart
byggande
Hyresrätter

Samordning
Planläggning av mark
Nytänkande
Social jämlikhet

Genomförande
Långsiktighet
Handlingskraft
Levande tätorter

Utveckling av
allmännyttan
Bostadskarriär

Vinstutbetalnings
stopp
Finansieringen

Valfrihet
Hyresrätter
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Fråga 3 - Hur vill ni möjliggöra för rimligare hyror i nyproduktion?
Nybyggda hyresrätter blir ofta så dyra att varken låg- eller
medelinkomsttagare har råd med dem. Hur vill ditt parti
möjliggöra för rimligare hyror även i nyproduktion?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet

Liberalerna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna

Socialdemokraterna

Sportpartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet i
Härryda

Genom att man i samma område kompenserar billigare
lägenheter med större och dyrare som täcker mer än sin
egen kostnad.
Bättre styrning i de kommunala
marktilldelningsprocesserna med fokus på
kvadratmeterhyra.
Friare hyressättning. Bygga så prisvärt det går.
Det finns flera saker. Den svåraste är att förändra Plan- och
bygglagen (PBL), Idag finns det en del orimliga krav som
fördyrar bostadsproduktion dels i PBL och ibland från
kommunerna. En annan sak är att bli effektivare i
planerings och byggprocesser (tid kostar pengar som
landar på kostnader för den som sedan ska bo). Ytterligare
är att få fram ett stort utbud vilket dämpar kostnaderna
pga konkurrens. Sedan glömmer också många bort att det
handlar om att människor ska vilja och kunna ha arbeten
som ger en bra inkomst. Sänka skatter och avgifter är
ytterligare verktyg.
Genom att bygga i befintliga bostadsområden för att
möjliggöra olika boendeformer i samma områden och
därigenom underlätta flyttkedjor. Det befintliga beståndet
av bostäder kan utnyttjas mycket mer effektivt genom att vi
underlättar flyttkedjor och skapar en tryggare
andrahandsmarknad. Byggmarknaden måste fungera på
ett tillfredställande sätt. Vi vill främja konkurrensen i
byggsektorn genom att ge små och medelstora
byggföretag goda förutsättningar att delta.
1. Statliga subventioner är ett måste.
2. Sälja kommunal mark billigt till allmännyttan. Det blir ju
ändå kvar i kommunal ägo.
3. Göra planbestämmelser som gynnar billiga hyresrätter.
4. Ge markanvisningar med krav om billiga hyresrätter.
5. Göra markanvisnings tävlingar där pris blir en viktig faktor
Öka byggtakten om utbudet blir större då kanske
hyresvärdarna skulle bli lite konkurrensutsatta och man
skulle kunna pruta på hyran. (Detta funkar för det mesta
med tillgång och efterfrågan)
Enligt Förbo finns många lägenheter som sannolikt hyrs ut
svart i andra hand. Genom att säga upp kontrakten på de
lägenheter som inte rätt person bor i frigörs många
lägenheter, ofta lägenheter med relativt låg hyra. Som
majoriteten planeras nu bildas stora områden av oligopol
eller monopol för fastighetsutvecklaren. Det skall motverkas
med bättre konkurrens.
Statlig finansiering vid nybyggen. Inrätta ett statligt
byggbolag utan vinstintresse som samarbetar med de
kommunala bolagen.
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Fråga 4 - Hur ser ni på fördelningen mellan olika boendeformer?
I genomsnitt i Sverige är 38 procent av alla bostäder
hyresrätter. Lika stor andel, 38 procent är småhus och 24
procent är bostadsrätter. Men mellan kommuner varierar
fördelningen kraftigt. Hur ser ditt parti på fördelningen
mellan olika boendeformer i er kommun?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet
Liberalerna

Moderaterna

Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna

Sportpartiet

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i
Härryda

Vi anser att en blandning mellan olika upplåtelseformer är
bra.
Bra som det är.
Vi behöver ett brett utbud av bostäder, i första hand större
hyresrätter och bostadsrätter
Då undersökningar visar att 70–80% vill äga sin bostad, och
då gärna med tillgång till stor uteplats eller liten trädgård
så vore det rimligaste att utveckla den bostadstypen utefter
efterfrågan. Men samtidigt måste vi ta hänsyn till
byggnationers fotavtryck och övrig påverkan. För vår del
handlar det om att bygga och utveckla bra, trygga och
trivsamma bostadsområden med blandade ägandeformer
(hyresrätt, äganderätt och egna hem), någon procentsiffra
vill vi inte ange utan den kan variera i olika områden och
över tid.
Vi behöver öka andelen hyresrätter samt bygg- och
bogemenskaper. Ny- och ombyggnad för minskad
energianvändning för att sänka hyreskostnader.
Vår kommun består av väldigt mycket småhus. Vi ser att
antalet hyresrätter gärna får öka. Vi ser också ett stort
behov av bostadsrätter.
För vår kommuns del så skulle en stor framgång vara att nå
en tredjedel av varje. Men som sagt det är med
utgångspunkt i dagens struktur.
I Härryda jobbar vi aktivt med förhandsbesked vilket har
bara under 2021 tillskapat möjlighet för ca 100 småhus
utspridda över hela kommunen. För övrigt så är
fördelningen ganska bra just nu men vi tror på att blanda
fler boendeformer i samma områden då vi tror det minskar
segregation och utanförskap. Många vill äga sin bostad
men inte alla.
Härrydas befintliga struktur bör bevaras. Vi är idag på ca
70% småhus och 30% flerfamiljshus.
Vi jobbar för en ökad andel hyresrätter
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Fråga 5 - Vilken typ av bostäder borde det i första hand byggas mer av?
Vilken typ av bostäder borde det i första hand byggas
mer av i er kommun?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet
Hyresrätter
Liberalerna
Hyresrätter
Moderaterna
Villor/ radhus
Miljöpartiet de gröna
Hyresrätter
Socialdemokraterna
Hyresrätter
Sportpartiet
Villor/ radhus
Sverigedemokraterna
Villor/ radhus
Vänsterpartiet i Härryda
Hyresrätter

Fråga 6 - Ser ni på allmännyttans roll?
Ser ditt parti allmännyttan som ett verktyg för att ordna bostadsförsörjningen i er
kommun?
Om nej, varför inte? Om ja, hur vill ditt parti använda den?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet

Liberalerna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Sportpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i Härryda

Ja
Nej. Konkurrens på hyresmarknaden gynnar kvalitet och
hyresnivåer för konsument. Den så kallade allmännyttan,
vars förutsättningar har förändrats från ursprungligt
regelverk, måste delta i konkurrensen på marknaden.
Ja
Ja. Vi vill ge vårt delägda (enda i Sverige) fler verktyg att
kunna agera på samma villkor som andra
bostadsutvecklare. Vi har och kan ge direktanvisningar,
samt möjliggör för bolaget att driva
detaljplaneprocesser.
Ja
Ja. Låta dem bygga mer billiga lägenheter. Vi kan som
politiker vara med och påverka. Det ger folket en direkt
påverkansmöjlighet.
Nej. Tror inte kommun skall spekulera med invånarnas
pengar genom att spekulera i fastighetsbranschen.
Nej. Systemet fungerar inte. Det visar inte minst de höga
hyrorna på Förbos nyproduktion.
Ja. Utnyttja kommunens mark för byggandet av fler
hyresrätter med rimliga hyror
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Fråga 7 - Hur vill ditt parti underlätta för utsatta grupper?
Hur vill ditt parti underlätta för grupper som har svårt att
komma in på bostadsmarknaden (exempelvis unga,
nyanlända, bostadslösa)?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet

Liberalerna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna

Socialdemokraterna

Sportpartiet

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i
Härryda

Detta beror på förutsättningar för respektive område. Förbo
är ett kommunalt verktyg för att utvidga hyresmarknaden.
En andel av nybyggnation avsätts för sociala ändamål.
Det får lösas genom sociala insatser på annat sätt. Det går
också att träffa exploateringsavtal i samband med
marktilldelning.
Bygga små bostäder till goda priser.
För det första handlar det om att alla som vill eller kan
hjälps att komma i eget arbete och egen försörjning. Därför
arbetar vi med vår verksamhet Härryda framtid, där vi från
dag ett ställer krav och arbetar för att lösa detta
tillsammans med näringslivet, arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, vuxenskolan och FSI med flera. Vårt
kommunala bostadsbolag ställer inga krav på stabil
ekonomi för att få kontrakt. Detta kan dock vara ett
bekymmer då det i praktiken innebär att bostadsbolaget
ger någon ett bostadskontrakt, och som sedan direkt
kommer till kommunen och ber om ekonomiskt bistånd.
Men som sagt då har vi Härryda framtid.
Ett annat problem är S+MP regeringens krav kring köp av
bostad som ställer många utanför bostadsmarknaden och
tvingar in unga i dyra hyreskontrakt. Det vill vi ändra på.
Det finns redan många olika upplåtelseformer i andra
länder som t ex Norge, Danmark och Tyskland som är
möjliga att genomföra även i Sverige. De erfarenheter och
den kunskap som finns om dessa borde användas för att
underlätta för dessa grupper.
Det handlar ju till syvende och sist om att bygga mer. Men
det handlar också om att bygga rätt typ av lägenheter.
T.ex, så saknas det studentlägenheter i kommunen.
Prioritera billigt byggande.
Bygga bra och billigt på platser som gör att människor trivs.
”Svår fråga, vad gäller unga så har vi alla varit det och det
brukar lösa sig för dom flesta. Man brukar få börja med
något enklare och sedan jobba sig vidare.
Nyanlända och andra grupper kanske behöver lite hjälp
med hur det funkar.
För övriga grupper så tycker vi att socialtjänsten gör ett
fantastiskt jobb.”
Se tidigare svar.
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Fråga 8 - Vad anser ni om regler för vinstuttag för allmännyttan?
Vad anser ditt parti om nuvarande regler för vinstuttag för
allmännyttan?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet

Liberalerna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Sportpartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet i
Härryda

Vi anser att ett rimligt vinstuttag kan göras utifrån bolagets
vinst som kan användas för bostadssociala ändamål.
Eftersom allmännyttan inte längre är en allmännytta, så
skall de konkurrera på lika villkor med övriga aktörer på
hyresmarknaden och skall därför inte heller dräneras på
pengar till skattekollektivet.
Vi är positiva till rimligt vinstuttag, så länge inte bolagets
ekonomi hotas.
Det är rimligt att skattekollektivet som ägare kan få ut en
liten avkastning på sitt ägande. För vårt allmännyttiga
bolags del handlar det om att endast en mindre del av
enskilda års resultat överförs till ägarkommunerna för
bostadssociala ändamål. Det har senaste året varit ca 0,3%
av värdet. Utan denna värdeöverföring skulle exempelvis
Hyresgästföreningen få större avkastning av vårt bolag än
de fyra ägarna.
Vårt sätt att arbeta med värdeöverföring påverkar inte de
boendes boendekostnader.
Vi är emot vinstuttag för allmännyttan. Ev vinst ska
återinvesteras t ex genom att bygga hållbara bostäder till
lägre livscykelkostnad.
Fruktansvärt och borde förändras omgående.
Vi tycker att vinster i allmännyttan är ok när det är
kommunen som är ägare. Då kan pengarna användas av
ägarna där dom tycker det passar bäst. Typ till nya
idrottshallar osv…
Som det går till i Härryda kommun är det fel. Utdelning bör
återinvesteras för att komma tillrätta med otillåten
andrahandsuthyrning. Dessutom beskattas Förbos
hyresgäster särskilt på det sätt reglerna tillämpas nu.
Helt fel
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Fråga 9 - Hur gör ni för att hyresgäster ska kunna bo kvar efter en upprustning?
Ofta innebär en upprustning att många hyresgäster inte har råd att bo kvar och
måste flytta. Enligt Boverkets rapport ”Flyttmönster till följd av omfattande
renoveringar” flyttar i genomsnitt 25% vid en renovering, nästan dubbelt så vanligt
jämfört med områden som inte renoveras.
Hur arbetar ditt parti för att hyresgäster ska kunna bo kvar i allmännyttan efter en
upprustning?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Kommunpartiet

Liberalerna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna

Socialdemokraterna

Sportpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i
Härryda

Varje upprustning ska vara motiverad och relevant som inte
syftar till att genomföra gentrifiering.
Dessvärre är vi inte representerade i aktuell styrelse men
tycker inte heller att skattemedel skall subventionera
hyresgäster i kommunala bolag.
Bygga nytt och renovera på en rimlig nivå. Göra samlade
insatser i fastigheterna samtidigt, bl.a. stamrenoveringar.
Se svar på hur vi möjliggör för ekonomiskt svaga och
medelinkomsttagare.
Alla har rätt att bo kvar då man har besittningsrätt även vid
renovering. Hyressättningsmodellen vi har i Sverige innebär
att det blir dyrare vid standardhöjningar. Det gäller att
skapa förutsättningar för att stärka ekonomiskt svaga
grupper att arbeta och tjäna tillräckligt med pengar för att
få bort bidragsberoendet.
Vi försöker driva frågan dels genom att få till långsiktigt
hållbara lösningar där ombyggnad inte behöver innebära
ökad hyreskostnad. Det är också viktigt med
boendeinflytande i plan- och byggprocessen som också kan
bidra till att minska hyreshöjningen.
Vi arbetar aktivt i vår allmännyttas styrelse för att hålla
påslagen nere. Hade man använt vinsterna till renovering i
stället för vinstutdelning hade vi kunnat hålla nere
kostnaderna mer.
Vi jobbar inte med den frågan.
Behöver mer information.
Hyresgästen måste få vara med vid planeringen av
renoveringar.
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Fråga 10 – Kommer ni att driva ombildningar?
Kommer ditt parti att förespråka eller driva ombildningar av allmännyttan under
kommande mandatperiod?
Motivera svaret.
Centerpartiet
Kd
Kommunpartiet

Nej. Centerpartiet kommer inte att driva frågan.

Ja. Vår kommun är delägare tillsammans med fler
kommuner i bolaget och borde istället skapa ett eget
bolag för de kommunalt ägda fastigheterna inom
kommunen.
Liberalerna
Nej. Vårt fastighetsbolag behöver inte göra ombildningar
även om hyresgästerna ibland önskar detta.
Moderaterna
Vet ej. Det är inget som ligger på vårt bord eller är aktuellt
då vi redan har och arbetar med blandade ägandeformer
i alla bostadsområden.
Miljöpartiet de gröna Nej. Olika boendeformer bör blandas och finnas
tillgängliga i alla områden. Den höga ombildningstakten
från hyresrätt till bostadsrätt i storstadsområdena har
ställt till stora problem. Nya modeller för hyressättning har
också inneburit svårigheter för människor att finna en
bostad. Därför är det särskilt viktigt att värna hyresrätten
och en reglering av hyresmarknaden.
Socialdemokraterna
Nej, vi har redan för få hyresrätter och behöver fler inte
färre. Dessutom så är det ofta det äldre beståndet som
ombildas. Detta leder till än större svårigheter att få tag på
prisvärda hyresrätter för våra medborgare.
Sportpartiet
Vet ej
Sverigedemokraterna Vet ej. Vi har inte lagt fast politiken ännu.
Vänsterpartiet i
Nej, hyresrätter måste finnas kvar och vid byggandet skall
Härryda
det vara hyresrätter.
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Fråga 11 - Håller ditt parti med om följande påståenden?
Staten måste ta ett
tydligare nationellt ansvar
för finansieringen av
bostadsbyggandet.
Det behövs en regional
bostadsplanering som gör
att alla kommuner tar
gemensamt ansvar för
bostadsförsörjningen.
Det ska vara obligatoriskt
för en kommun att enskilt
eller tillsammans med
andra kommuner äga och
förvalta ett allmännyttigt
bostadsbolag.
Skillnader i beskattning av
olika upplåtelseformer
(hyresrätt, bostadsrätt och
äganderätt) ska
minimeras.
Hyresgäster ska ha
inflytande vid renoveringar
av bostaden.
Hyresgäster ska ha
möjligheten att välja
nivåer av ombyggnad och
därmed även hyresnivåer,
i syfte att kunna hålla nere
hyresökningar och säkra
besittningsskyddet.
Det ska vara obligatoriskt
för en kommun att
säkerställa tillgången till
en offentlig
bostadsförmedling, enskilt
eller gemensamt med
andra kommuner. Både
privata och allmännyttiga
hyresvärdar ska förmedla
sina bostäder genom
bostadsförmedlingen.
Vinster från resultat och
försäljning ska stanna i
bostadsbolagen för att
återinvesteras i
nyproduktion och
renovering.
Marknadshyror bör
införas, dvs ett system där
hyresvärden ensidigt får
bestämma hur mycket du
ska betala i hyra, helt utan
förhandling.

C
Kd Kp L
Nej
Nej Ja

M
Nej

Sp
Sd
Vet Vet
inte inte

V
Ja

Ja

Ja

Nej

Vet
inte

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej Nej Nej

Vet Ja
inte

Nej

Nej Ja

Ja

Vet Ja
inte

Vet Ja
inte

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Vet Vet
inte inte

Ja

Nej Nej Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej Nej Nej

Ja

Ja

Nej

Vet
inte

Ja

Ja

Nej

Nej Vet Vet
inte inte

Ja

Nej

Nej

Nej Nej

Mp S
Vet Ja
inte

Nej Vet
inte

Ja

Nej
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Fråga 12-Varför ska hyresgästerna rösta på er den 11 september?
Varför ska hyresgästerna rösta på ditt parti den 11 september?
Centerpartiet

Kd
Kommunpartiet
Liberalerna

Moderaterna

Miljöpartiet de gröna

Socialdemokraterna

Vi arbetar för att det finns blandade upplåtelseformer i
nyproduktion och att blandningen behålls i befintliga
bestånd. Centerpartiet arbetar därigenom för att
motverka segregation. Förbo är ett bra verktyg för att
erbjuda bra bostäder till rimlig hyra.
Vi har ett helhetsperspektiv som i längden gynnar
hyresgästerna oavsett hyresvärd.
Att kommunen ska genom översiktsplan, detaljplaner och
samhällsservice så långt möjligt tillgodose medborgarnas
val av bosättnings- och arbetsort
Att centrala lägen förtätas med verksamheter,
bostadsrätter, hyresrätter och handel
Att ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer, storlekar och standard, med närhet och
tillgång till naturen
Att känslan av trygghet ökar när nya bostadsområden
skapas genom fokus på ett attraktivt offentligt rum
Att det byggs fler trygghetsboenden
För att det är vi moderater som möjliggör genom god
ekonomisk politik att vi kan satsa på bra, trygga och
trivsamma bostadsområden. Finansiera utbyggnad av
fritids-, kultur- och föreningsanläggningar, mycket god
äldreomsorg, Sveriges bästa skola och Sveriges bästa
näringslivsklimat.
För att vi driver frågorna om den ekologiska såväl som den
ekonomiska och sociala hållbarheten vilket påverkar
hyresgästernas boendekvalitéer, hyra och
sammanhållning.
För att de vill ha en kommun som arbetar aktivt med
nybyggnation av nya hyresrätter och en utveckling av
allmännyttan. Hyresintäkter skall inte gå till den
kommunala budgeten utan stanna i allmännyttan.
Man skall rösta på Socialdemokraterna för att man vill ha
ett samhälle där alla får plats och där alla får en chans till
ett bra liv.

Sportpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet i
Härryda

Vi står upp för allmännyttan alla dagar.
Sedan finns det fler viktiga frågor men dem får ni gärna
läsa om i vårt valmanifest.
För att vi driver bostadsfrågor som gynnar alla olika typer
av medborgare.
Vi försöker komma till rätta med otillåten
andrahandsuthyrning så att fler billiga lägenheter frigörs
så ärliga människor kan flytta in. Vi skapar trygga miljöer.
Vi strävar efter att alla skall ha en bostad med rimlig hyra
att leva i.
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Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna
och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största
folkrörelser och den främsta företrädaren för
hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en
god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska
alla hyresgäster garanteras ett boende med
trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Box 7304, 402 36 Göteborg
Besöksadress: Första Långgatan 17 B
Telefon: 0771–443 443
hyresgastforeningen.se
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