Goda grannar – tillsammans klarar vi
krisen
Text: Kristina Sjöberg
Hyresgästföreningens seminarium kring initiativet Goda grannar handlade också om hur politiken kan
hjälpa till att råda bot på bostadskris och trångboddhet. Samtalet mellan Hyresgästföreningens
ordförande Marie Linder och Centerpartiets chefsekonom Martin Ådal leddes av Emelie Löthgren, vd
Beautiful Soup. Martin Ådal inledde med att tala om den fruktansvärda chock på ekonomin
pandemin medfört.
-

Det här är den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Men de åtgärder som vi satt in har
ändå gett effekt så det är inte avgrundssvart. Med permitteringar har vi lyckats hålla kvar
människor i jobb men de som påverkas av bostadsbrist och trångboddhet påverkas väldigt
hårt, sa Martin Ådal.

Under pandemin har det arbete som kan genomföras digitalt också gjort det. Som till exempel
förhandlingar och möten med människor. Martin säger att han saknar att träffa människor.
-

Det finns en misär ute som inte syns och det är svårt för myndigheterna att se allt. Där
behöver vi hjälp från organisationer som Hyresgästföreningen som finns ute i
bostadsområdena.

Initiativet Goda grannar kom till efter det att Hyresgästföreningen ställde om delar av sin
verksamhet. Kvarterslokaler och regionkontor stängdes för besökare och personalen uppmanades att
jobba på distans ifall det gick.
-

På bara några månader har vi fått 15 000 volontärer som kan hjälpa till att hämta medicin,
handla mat eller kanske gå ut med hunden. Vi har också ringt 200 000 samtal till våra
medlemmar och det har varit mycket uppskattat. Många är ensamma och det samtalet
kanske är det som bryter den ensamheten, sa Marie Linder.

Martin tycker att Hyresgästföreningens initiativ Goda grannar är mycket positivt.
-

Det är fantastiskt att ni gör det här. Och kom ihåg att vi inte gör det här för folkhälsan eller
för att minska dödligheten, vi gör det för att vi är människor som tycker om att hjälpa
varandra. Nu borde vi också ta tillfället att bygga billigare hyresrätter och infrastruktur, sa
Martin.

Att bygga fler bostäder med rimlig hyressättning var ett glädjande besked tyckte Marie som då
passade på att lyfta in de orättvisa skattevillkoren mellan boendeformerna som behöver åtgärdas.
-

Hyrorna är överreglerade och det har hämmat bostadsbyggandet. Lättar vi på det kommer
fler bostäder att byggas och till sist blir det en överproduktion som i sig då pressar hyrorna
neråt, sa Martin Ådal.

Marie svarade att hon hellre ser att bostadsmarknadens parter löser hyressättningen. Hon vill också
se ett större helhetsgrepp över bostadspolitiken.
-

Även om vi inte är överens om prissättningen så kan vi väl vara överens om att bostaden är
en mänsklig rättighet, undrade Marie Linder.

Och på det svarade Martin Ådal.
-

Absolut!
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