
Välkomna!
Digitalt stormöte 11 augusti



1 månad till valet! ☺







Stoppa bo-orättvisan!

Fler hyresrätter 

med lägre hyror

Rättvisa 

skatter mellan 

ägt och hyrt

Hållbara 

renoveringar 

- stopp för 

renovräkning

Kommunala valfrågor



Tre målsättningar

Få genomslag för 

våra valfrågor

Värva och 

engagera fler 

medlemmar

Få hyresgäster att 

gå och rösta och 

göra det utifrån 

sitt intresse som 

hyresgäst
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Vi är på gång!
Över 300 politikerträffar

Ca 13 000 namnunderskrifter

27 000 nya medlemmar

31 000 valsamtal



NU FORTSÄTTER VI!



Manifestationsdag 

mot bo-orättvisan! 

3 september

Tidslinje över valåret

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Förberedelse & uppvärmning Sommarkampanj Slutspurt Eftervalskampanj & utvärdering

Valutbildning

Vårkampanj

Politikersamtal

Fysisk och digital kampanj

Rapport: 

Hyresgästerna 2022

Rapport: 

Renoveringar

Vecka 20 Vecka 40

Träffa nyvalda politiker

Rapport: Partiernas 

bostadspolitik

HÄR ÄR VI



Slutspurtskampanj!
• Många bestämmer sig om och hur de ska 

rösta de sista veckorna. 

• Fokus på valsamtal med hyresgäster och 
väljare. 

• Tre gemensamma slutspurtsaktiviteter: 

• Affischeringskväll 24 augusti

• Manifestationsdag 3 september

• Pendlarkampanj 7 september

• Posta det ni gör i FB-gruppen så att fler kan 
inspireras av er. 



Material finns på hemsidan och i webbshoppen



Tre ben i slutspurten: 

1. Räknesnurra för att illustrera bo-
orättvisan och vårt förslag om 
hyresavdrag

2. Så tycker partierna kopplat till våra 
valfrågor

3. Insamling av berättelser om bo-
orättvisan

Annonser i sociala medier + kontextuell 
annonsering

Digital annonskampanj



Ben 1: Räknesnurran



Ben 2: Så tycker partierna



Ben 2: Så tycker partierna



Ben 3: Insamling av 
berättelser



Ben 3: Insamling av 
berättelser



Vad händer efter valet…?
• Kampanjvecka vecka 40, dvs 3 veckor efter 

valet

• Vi håller i valbudskapen och fortsätter 
samla in namn

• Fysiska och digitala kampanjaktiviteter i 
syfte att

• Värva medlemmar till Hyresgästföreningen

• Prata med hyresgäster om bostadspolitik

• Samla in namn till vårt upprop mot bo-

orättvisan



Vill du veta mer?
• Digitalt stormöte torsdag 25 augusti – fler 

datum och länkar finns på hemsidan

• Facebook-gruppen för 
Hyresgästföreningens valrörelse

• Följ Hyresgästföreningen i sociala medier



Tillsammans stoppar 
vi bo-orättvisan!


