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Sälj inte våra hem! Stoppa privatiseringen
av allmännyttan!
Svenska Bostäders styrelse har tagit beslut om att sälja ut 1052 lägenheter i
Bredäng och Kärrtorp till det privata fastighetsbolaget Primula Byggnads AB.
I affären ingår att Svenska Bostäder som delbetalning tar över två fastigheter
i Hammarby Sjöstad med 122 lägenheter. Affären måste godkännas av
Stockholms kommunfullmäktige den 5 september innan den går igenom.
I Kärrtorp och Bredäng har ett nätverk av hyresgäster bildats som vill stoppa
utförsäljningen av allmännyttiga lägenheter. Nätverket tror, tvärtemot Joakim
Larsson, att det finns en majoritet för att behålla allmännyttan. Därför gör
man nu en namninsamling på bred front hos allmänheten.
Nätverket håller protestmöte på Bredängsskolan måndag 15 augusti kl 18.00
och på biograf Reflexen i Kärrtorp tisdag 16 augusti kl 18.00. Terje
Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm medverkar.
– Svenska Bostäder försöker rättfärdiga bytesaffären, genom att säga att man
säljer ut allmännyttiga bostäder där det är gott om dem och köper där de är
bristvara. Men att byta 1052 lägenheter mot 122 är svårt att se som något
annat än exempel på sanslöst dålig matematik, säger Terje Gunnarson,
ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.
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_______________________________________________________________________________
Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler
bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi
är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas
parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio
hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd
och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är
medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största
folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000
medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i
3.000 bostadsområden runt om i landet.
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