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Pressinbjudan: Unga vuxnas boende 2019
i Lund/Malmö – rapportsläpp och livesänt
panelsamtal
Onsdag 6 november släpps rapporten “Unga vuxnas boende 2019 i
Malmö/Lund”. Rapporten går igenom hur unga vuxna i åldern 20–27 år bor
idag, och hur de vill bo. Undersökningen som ligger till grund för rapporten
har genomförts sedan 1997. Utvecklingen är oroväckande, nästan en
tredjedel av alla unga vuxna i målgruppen bor nu hemma hos förälder eller
målsman – 85 procent av dem är ofrivilligt hemmaboende. Vad gör
bostadsbristen med unga vuxnas framtid?
Rapporten går igenom hur unga bor idag, hur de vill bo i framtiden men

också hur unga vuxnas ekonomi ser ut, hur mycket man betalar för sin bostad
och hur man mår i sitt bostadsområde. Vad händer med en generation av
unga som tvekar inför att flytta till studier eller jobb på grund av avsaknad av
bostäder, eller som väntar med att bilda familj?
På rapportsläppet kommer Hyresgästföreningens bostadspolitiske utredare
Stefan Runfeldt att presentera rapporten, och sedan kommer Fredrik Ljunghill
(M), vice ordförande i kommunstyrelsen Lund, Olof Andersson, VD på
Fastighets AB Trianon, Meja Cohen Tillberg, ordförande för Ung Vänster
Skåne, Björn Lindgren, förbundschef på jagvillhabostad.nu och Oscar Hydén,
studentombud för Studentkåren Malmö att diskutera hur problemen ser ut i
vår region, och hur vi kan arbeta för att hitta lösningar på bostadsbristen för
unga vuxna.
Om ni vill vara med på plats, för att prata med rapportens utredare eller
paneldeltagarna, anmäl er till Malin Hole,
malin.hole@hyresgastforeningen.se eller på 010-459 23 46. Det går också att
följa livesändningen på Hyresgästföreningen i södra Skånes Facebook-sida,
samt läsa mer om den i detta event:
https://www.facebook.com/events/2427175530858747/.
Datum: 6 november
Tid:Kl 12–13
Plats: Hyresgästernas Hus, Fersens väg 9, Malmö
–––
Kontakt:
Malin Hole, digital boendeutvecklare & opinionsbildare
malin.hole@hyresgastforeningen.se010-459 23 46

Hyresgästföreningen region södra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla
hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 41 000
medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig
kostnad. Regionen omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg,
Vellinge och Ystad.

Kontaktpersoner
Anneli Philipson (Jour under kvällar och helger)
Presskontakt
Enhetschef Bostadspolitik och kommunikation region södra
Skåne
Press, bostadspolitik, opinionsbildning och påverkansarbete
anneli.philipson@hyresgastforeningen.se
010 4592351
070-471 43 08
Anna Eriksson
Presskontakt
Kommunikatör region södra Skåne
anna.eriksson@hyresgastforeningen.se
010-4592315
070-471 43 43

