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Om rapporten  
 
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 Lerums 
kommun. Enkäten består av 11 
frågor och 10 påståenden och 
behandlar olika aspekter av 
den kommunala 
bostadspolitiken: bostadsbrist, 
nybyggnation, allmännyttan, 
renovräkning, ombildning 
etcetera. Här redovisas hur 
partierna har svarat.  

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. 
 
I Lerums kommun bor över  
43 000 invånare och det finns 
ungefär 17 000 bostäder totalt. 
Av de är 3 000 hyresrätter vilket 
motsvarar 17 procent av 
bostäderna. Det innebär att 
nästan var sjätte hushåll i 
Lerum bor i en hyresrätt. Det 
kan jämföras med regionen 
totalt där det finns 501 000 
bostäder i Region Västra 
Sverige, varav 214 000, eller 43 
procent, är hyresrätter.  
 
Lerums kommun styrs av 
Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och 
Kristdemokraterna.  
 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har valt  
att inte besvara enkäten. 
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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  
 

Liberalerna Liberalerna vill bygga blandat boende och fler hyresrätter. 
Underlätta för små lokala byggare och vi vill åstadkomma en 
enklare och effektivare bygglov o planprocess. 

Miljöpartiet de Gröna Vi vill se till att kommunen har möjlighet att få till stånd nya 
bostäder, främst hyresrätter, genom strategiska markförvärv. 
Markbrist är ett problem idag och om kommunen äger bra mark 
finns större möjlighet att styra så den går till just bostäder. Vårt 
kommunala bostadsbolag kan ha en viktig roll att spela där. Att 
ställa om samhället till att bli mindre beroende av bilen kan 
frigöra ytor som istället kan användas till bostäder. Vi ser också 
ett behov av högre kapacitet på plan- och bygg för att kunna 
hantera ärenden skyndsamt. 

Moderaterna Det saknas bostäder av samtliga bostadstyper men efterfrågan 
på bostadsrätter och hyresrätter är utan tvekan störst. Dessa 
bostäder behövs för att möta den pågående urbaniseringen 
och utvecklingen av vår region och efterfrågan från invånarna i 
vår kommun. 
 
Det klassiska resonemanget kring tillgång och efterfrågan skulle 
i en marknadsekonomi snabbt innebära att bostadsbristen 
balanserades bort, men så är inte fallet i det system som 
skapats i Sverige. Skälen är många men enkelt uttryckt är 
marknaden i stor utsträckning satt ur spel och fungerar inte på 
det sätt som skulle kunna hjälpa Sverige ur bostadsbristen.  
 
Hur man än resonerar går det inte att bortse från att det är stat 
och kommun som genom sina regelverk, arbetssätt och politik 
hindrar att efterfrågade bostäder byggs, varför det är hos dessa 
aktörer vi måste se en förändring på bred front. 
 
Vi vill lösa bostadsbristen genom: 
 
1.Kraftfullt effektivisera all ärendehantering kring 
samhällsplanering och byggnation 
för att säkerställa att vi får fram aktuella och relevanta beslut 
där det behövs så att 
vi kan styra vår samhällsutveckling. 
 
2.Aktuell långsiktsplanering för samtliga orter ska vara på plats 
så att bra initiativ 
kan välkomnas med väl avvägda bedömningar och beslut för 
allas bästa. 
 
3. Initiativ som tas av privatpersoner och byggare ska bemötas 
positivt, skyndsamt 
och på sådant sätt att initiativtagaren får sitt ärende hanterat 
och avgjort i rimlig tid 

Socialdemokraterna Tydligt fokus på kommunalt markinnehav för att möjliggöra 
byggnation. Tydligare ägardirektiv med riktat fokus mot vår 
kommun för kommunalt bostadsbolag. 
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Sverigedemokraterna  

Vänsterpartiet Vi vill bygga fler lägenheter och i första hand hyresrätter. Det 
mellankommunala bostadsbolaget Förbo hade kunnat 
användas som instrument för detta då Lerums kommun saknar 
eget fastighetsbolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2 - De tre viktigaste faktorerna för att lösa bostadsbristen?  
 

Vilka tre ord väljer ditt parti för att sammanfatta lösningen på bostadsbristen? 

Centerpartiet    

Kristdemokraterna  
   

Liberalerna Samverkan Effektiv Hyresrätter 

Miljöpartiet de Gröna Markförvärv Hyresrätter Planering 

Moderaterna Tillåtande Möjliggörande Avbyråkratisering 

Socialdemokraterna Villafokus Planbrist Markbrist 

Sverigedemokraterna  
   

Vänsterpartiet Investeringsstöd 
och statliga lån 

Stärk 
allmännyttan 

Nej till 
marknadshyror 
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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  
 

Liberalerna Det går att bygga hyresrätter till rimliga priser, genom 
samverkan. En kostnadseffektiv planprocess, 
bygglovstaxan. 

Miljöpartiet de Gröna Äger kommunen mark kan den säljas billigare om just 
hyresrätter byggs. Vårt kommunala bolag har också ett 
allmännyttigt intresse och möjlighet till styrning som kan 
bidra till lägre kostnader. Annars främst en fråga som rör 
ekonomisk fördelning på riksnivå där det investeringsstöd 
Miljöpartiet infört bidrar till både billigare bostäder och 
lägre klimatpåverkan. 

Moderaterna I grunden så handlar det om att använda vår allmännytta, 
Förbo, som ett viktigt bostadspolitiskt redskap. Förbo ägs 
gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt 
Mölndals stad. Drygt 5 800 hushåll bor i Förbos fastigheter i 
62 områden på 19 orter, i de fyra kommunerna. 
Allmännyttan behöver finnas där det är som dyrast att bo.  
 
Samtidigt så behövs det även fler äganderätter och 
bostadsrätter för att säkerställa tillgången på bostäder så 
att fler har råd att äga sitt eget boende. I den meningen så 
behöver även kommunen och Förbo beakta möjligheten till 
ombildningar för att på så sätt minska trösklarna för 
människor att få ta del av värdeökningen på sitt eget 
boende och på så sätt göra bostadskarriär. 

Socialdemokraterna Genom klokt byggande av fokus på att skapa boende - inte 
skapandet av lyxbostäder. 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Genom statligt investeringsstöd och statliga topplån. 
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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  
 

Liberalerna Vi har för låg andel hyresrätter. Det finns en fokus på att 
bygga fler hyresgäster. 

Miljöpartiet de Gröna Vi behöver i dagsläget en större andel hyresrätter, vilket vi 
länge arbetat för politiskt. 

Moderaterna En förutsättning för ett effektivt verkande näringsliv och 
rekrytering av kompetent arbetskraft, liksom för att 
attrahera för nyetableringar, är att tillgången till bostäder 
är tillräckligt god – hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter. 
 
En dold potential finns bland de stora bostäder som 
innehas av den seniora befolkningen, där barnen är 
utflugna och där bostaden, också av andra skäl, blivit 
ohanterligt stor. En nyligen genomförd enkät från 
Kommunfullmäktiges beredning för välfärd för unga, 
vuxna och äldre bland invånare över 65 år antyder att mer 
än hälften av dessa är intresserade av att flytta till mindre 
boenden inom 1 – 5 år. Detta innebär att ett avsevärt 
antal bostäder skulle kunna göras tillgängliga för 
nyinflyttade. 

Socialdemokraterna Väldigt skev - Lerums kommun har nionde lägst andel 
lägenheter i landet - de som vill lämna villan får lämna 
kommunen, de unga måste söka sig bort och inte ens 
sådana som har en god ekonomi kan lösa utmaningen. 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet I vår kommun, Lerum, byggs småhus och bostadsrätter, 
det saknas hyresrätter. 

 

 

 

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  
 

Liberalerna Hyresrätter 

Miljöpartiet de Gröna Hyresrätter 

Moderaterna Bostadsrätter 

Socialdemokraterna Hyresrätter 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Hyresrätter 
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Fråga 6 – Hur 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  
 

Liberalerna Nej. Vi har inget bostadsbolag. 

Miljöpartiet de Gröna Ja 

Moderaterna Ja. Allmännyttan behöver finnas där det är som dyrast att 
bo och Förbo behöver bygga fler hyresrätter över hela 
Lerums kommun.  Samtidigt så behövs det även fler 
äganderätter och bostadsrätter för att säkerställa 
tillgången på bostäder så att fler har råd att äga sitt eget 
boende. I den meningen så behöver även kommunen och 
Förbo beakta möjligheten till ombildningar för att på så sätt 
minska trösklarna för människor att få ta del av 
värdeökningen på sitt eget boende och på så sätt göra 
bostadskarriär. 

Socialdemokraterna Ja 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Ja. Allmännyttan hade kunnat användas för att bygga 
hyresrätter om den politiska viljan hade funnits. 
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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  
 

Liberalerna Riktat byggande till dessa målgrupper. 

Miljöpartiet de Gröna För nyanlända och bostadslösa avsätts en viss mängd 
bostäder alltid från det kommunala bolaget, ett antal som 
förstås ökar om mer byggs. För unga är det viktigaste att vi 
får till fler små hyresrätter som därmed får lägre hyra, 
något som är en stor bristvara i kommunen. Fler bostäder 
generellt för att minska de långa kötiderna är förstås också 
viktigt. 

Moderaterna Vi vill att villkoren för förstagångsköpare ska förbättras. Det 
handlar om att göra det enklare att spara ihop till en 
bostad. Regeringen har höjt skatten på 
investeringssparkonton (ISK). Moderaterna vill göra tvärtom 
och sänka den skatten.  
 
Vi vill också höja bolånetaket. Det vill säga hur mycket 
pengar man får låna i förhållande till bostadens pris. På så 
sätt kan fler få möjlighet att köpa en bostad. 
 
Vi vill även underlätta för ombildningar från hyresrätt till 
bostadsrätt eller ägarlägenhet. Det innebär att den som 
bor i en hyresrätt får möjlighet att köpa sin bostad. Det är 
särskilt viktigt i områden som domineras av hyresrätter. 
Personer som bor i dessa områden får då en möjlighet att 
göra en bostadskarriär utan att behöva flytta därifrån. 
 
Vi vill göra det enklare att hyra en bostad genom ett mer 
rättvist hyressystem där hyresgästernas faktiska värdering 
av en bostad får större genomslag. 

Socialdemokraterna Genom ett större utbud kan fler ha en möjlighet att göra ett 
val - på så vis kan också marknadskrafterna balanseras. 
Genom att ha flera olika inriktningar på bostäder kan man 
också erbjuda ett alternativ för de som inte söker 
lyxlägenheter. Vi vill också bygga särskilda "flytta hemifrån"-
lägenheter som en del av ett större område för att skapa 
särskilda möjligheter för dem som ska starta sitt liv, 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Genom att bygga små, funktionella och billiga lägenheter. 
En kommunal bostadsförmedling som fördelar lägenheter 
rättvist och på ett transparent sätt. Sänk inkomstkraven för 
att få ett hyreskontrakt. 
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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  
 

Liberalerna Ingen synpunkt 

Miljöpartiet de Gröna Kommunen bör inte ta ut vinst från allmännyttan. Bättre 
den återinvesteras i verksamheten och bidrar till fler 
bostäder, bättre boendemiljö eller lägre hyror. 

Moderaterna I Lerums kommun kan vi endast ta ut vinst ur Förbo om 
dessa pengar går till bostadssociala ändamål. Detta 
tycker vi är bra. På så sätt så kan vi exempelvis skapa 
bättre utemiljöer för äldre eller yngre i anknytning till 
lekplatser eller äldreboendet. 

Socialdemokraterna Allmännyttans vinster bör i första hand gå till att 
återinvesteras i deras eget bestånd lokalt. Inte för 
allmänna ändamål i kommunernas stora pengapåse. 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Reglerna borde ändras så att vinstuttaget minskar. 
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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  
 

Liberalerna Lerums Kommun har inget bostadsbolag. 

Miljöpartiet de Gröna Detta är en fråga där lösningar främst behöver ske på 
riksnivå. Men vi kan också verka internt för att vårt 
allmännyttiga bostadsbolag hanterar detta bra. 

Moderaterna Målsättningen vid all upprustning måste vara att ingen ska 
behöva lämna sin bostad för att man inte har råd att bo 
kvar när det är färdigt. Samtidigt så behöver beståndet 
ibland renoveras för att man ska kunna bo kvar där i 
framtiden. Då är det viktigt att säkerställa att de som är 
hyresgäster inom Förbo också kan få ett nytt första 
handskontrakt. Då behöver det fler hyresrätter. Samtidigt 
behöver man även beakta möjligheten att driva på 
ombildningar. 

Socialdemokraterna Renoveringar är avgörande för att bibehålla standard och 
komma ikapp med dagens regleringar rörande säkerhet 
etc. De ska inte användas till att höja standarder bara för 
att man kan - på så vis kan man motverka prisökningar. 
Genom kloka upphandlingar i allmännyttan kan hålbarhet 
skapas även vid inköp som motverkar hyresglidningar. 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Ge hyresgäster inflytande över renoveringar. Stoppa 
lyxrenoveringar. 

 

  



11 
 

Fråga 10 – Kommer ni att driva ombildningar?  
 

Kommer ditt parti att förespråka eller driva ombildningar av allmännyttan under 
kommande mandatperiod? Motivera svaret om ombildningar i fråga 11. 

Centerpartiet 
 

Kristdemokraterna  
 

Liberalerna Nej 

Miljöpartiet de Gröna Nej. Som nämnt i tidigare svar har allmännyttan en viktig roll 
att spela och bör förbli i kommunens regi så vi har 
påverkansmöjlighet och insyn. 

Moderaterna Ja. Ombildningar ska leda till att fler människor äger sin 
bostad. Om du har ägt en trerummare i tio år, så har du 
tjänat i genomsnitt 1,7 miljoner kronor bara i värdeökning. 
Det motsvarar nästan 14 000 kronor varje månad. Under 
varje tioårsperiod under de senaste 100 åren har det lönat 
sig att äga sin bostad. Dessutom har du med största 
säkerhet haft lägre boendekostnader än de som bor i 
hyresrätt. 
 
Sedan 2010 har hyran för motsvarande lägenhet i 
allmännyttan ökat med nästan 14 000 kronor per år. Totalt 
har du under dessa år lagt nästan 750 000 kronor i hyra, 
utan att få del av någon värdeökning. Det är så man skapar 
klyftor i ett samhälle. 
 
De ekonomiska möjligheterna är dock bara ett av många 
argument för att som hyresgäst få köpa loss sin lägenhet 
tillsammans med grannarna. Med nya ekonomiska 
förutsättningar kommer en större möjlighet att göra 
boendekarriär och att anpassa sin boendesituation till olika 
faser i livet. 
 
Du får dessutom större inflytande över både din bostad och 
ditt bostadsområde. Vill du byta kylskåp gör du det själv, 
utan att det per automatik medför en hyresökning. I stället 
leder uppgraderingar och renoveringar ofta till att värdet på 
din bostad ökar. Önskar du en bättre utemiljö för dina barn 
pratar du med dina grannar, så fixar ni det tillsammans. Det 
är bland annat dessa skäl som gör att en förkrossande 
majoritet av svenskarna vill äga sin bostad, medan endast 
var femte har hyresrätten som drömboende. 
 
Ombildningar är dessutom det sätt genom vilket flest 
människor kan köpa sin bostad. Anledningen är att köparna 
vid en ombildning ofta betalar betydligt mindre för sina 
lägenheter än om lägenheterna säljs var för sig. I vissa fall 
kan priset vara 30 procent lägre vid en ombildning än på 
den öppna marknaden. Det lägre priset ökar möjligheterna 
till banklån då det ofta inte krävs någon kontantinsats. För 
de som ändå inte vill eller kan köpa loss sin bostad 
förändras ingenting mer än att de får 
bostadsrättsföreningen som hyresvärd. 
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Socialdemokraterna Nej. För vi kan inte bara kan ha bostadsrätter - alla 
människor vare kan eller får ta de banklån som krävs. Det 
måste finnas bra alternativ för alla! Att bo i hyresrätt är 
också en viktig frihetsfaktor för de som har liv som inte 
möjliggör att renovera, sköta tomt, sitta i 
bostadsrättstyrelser - den faktorn måste också kunna 
värnas. 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Nej. Ett stort problem är när hyresrätter säljs och ombildas 
till bostadsrätter. Rättssäkerheten vid ombildningsprocessen 
är bristfällig och förändringar behöver göras för värna det 
befintliga beståndet av hyresrätter. Vänsterpartiet vill bl.a. 
att länsstyrelserna ska ha möjlighet att stoppa 
ombildningar av allmännyttiga hyresrätter om fastigheterna 
säljs under marknadspris eller om det råder brist på 
hyresrätter på den aktuella bostadsmarknaden. 
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Fråga 11 - Håller ditt parti med om följande påståenden?   
C Kd L Mp M S Sd Vet 

inte 

Staten måste ta ett tydligare 
nationellt ansvar för 
finansieringen av 
bostadsbyggandet.   

  
Nej Vet 

inte 
Nej Nej 

 
Ja 

Det behövs en regional 
bostadsplanering som gör att 
alla kommuner tar gemensamt 
ansvar för bostadsförsörjningen.   

  
Nej Vet 

inte 
Nej Nej 

 
Ja 

Det ska vara obligatoriskt för en 
kommun att enskilt eller 
tillsammans med andra 
kommuner äga och förvalta ett 
allmännyttigt bostadsbolag.   

  
Nej Ja Nej Ja 

 
Ja 

Skillnader i beskattning av olika 
upplåtelseformer (hyresrätt, 
bostadsrätt och äganderätt) 
ska minimeras. 

  
Nej Vet 

inte 
Ja Ja 

 
Ja 

Hyresgäster ska ha inflytande 
vid renoveringar av bostaden.   

  
Ja Ja Ja Ja 

 
Ja 

Hyresgäster ska ha möjligheten 
att välja nivåer av ombyggnad 
och därmed även hyresnivåer, i 
syfte att kunna hålla nere 
hyresökningar och säkra 
besittningsskyddet. 

  
Ja Ja Ja Ja 

 
Vet 
inte 

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.   

  
Nej Vet 

inte 
Nej Nej 

 
Ja 

Vinster från resultat och 
försäljning ska stanna i 
bostadsbolagen för att 
återinvesteras i nyproduktion 
och renovering.   

  
Ja Ja Nej Ja 

 
Ja 

Marknadshyror bör införas, dvs 
ett system där hyresvärden 
ensidigt får bestämma hur 
mycket du ska betala i hyra, helt 
utan förhandling.  

  
Ja Nej Nej Nej 

 
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 
 

Kristdemokraterna  
 

Liberalerna I vår kommun så driver vi frågan att bygga fler hyresrätter. 
Rösta på Liberalerna som driver denna fråga om 
hyresrätter. 

Miljöpartiet de Gröna För att vi konsekvent har verkat för fler hyresrätter med ett 
brett utbud av storlekar och former. 

Moderaterna Vi vill öka möjligheten för fler människor att ha råd att äga 
sitt eget boende, göra bostadskarriär och ta del av den 
värdeökningen som annars går till hyresvärden. Vi vill öka 
ert inflytande över både bostad och bostadsområde och 
minska klyftorna där ägandet endast reserveras för ett 
fåtal. 

Socialdemokraterna För att vi vill bygga hyresrätter i Lerum - vi satsar resurser på 
att säkra mark som går att bebygga och vi vill ha ett särskilt 
fokus på ungas bostäder inom ramen för vårt lokala 
byggande. Frihet är för oss mer än de högerkonservativas 
vurmande för villabebyggelse. 

Sverigedemokraterna  
 

Vänsterpartiet Bostaden är en speciell plats för oss människor. I bostaden 
utspelar sig en stor del av en människas liv och här finns 
vårt hem. Vänsterpartiet menar att alla människor ska ha 
möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Så är 
det inte i dag i bostadsbristens Sverige. Efter åtta år av 
övertro på marknaden, utförsäljningar och politisk passivitet 
finns det stora och allvarliga problem på 
bostadsmarknaden, där bostadsbristen måste sägas vara 
det allra mest akuta. 
 
Vänsterpartiet menar att dessa utmaningar måste mötas 
med politiskt ansvarstagande i form av en bostadspolitik 
med höga ambitioner. Vi vill se en bostadspolitik som är 
inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån 
när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga 
plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och 
rika områden. Vi säger nej till marknadshyror. 
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Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Box 7304, 402 36 Göteborg

Besöksadress: Första Långgatan 17 B
Telefon: 0771–443 443

hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk med-

lemsorganisation för dagens och morgonda-

gens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna 

och har över en halv miljon hushåll som med-

lemmar. 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.


