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Med fokus på bostäder
- några tips i arbetet



Politiskt innehåll
Enligt verksamhetsplanen ska vi fokusera på att:
•	 Fördubbla	bostadsbyggandet	i	Stockholms	län
•	 Bygga	lägenheter	med	rimliga	hyror
•	 Bygga	klimatsmart

Målsättningarna är:
•	 Under	hösten	presentera	ny	politik	genom	byggplaner	
som	lever	upp	målsättnigen	20	000	nya	lägenheter	per	år.
•	 Bostadsfrågan	ska	prioriteras	i	alla	vänsterbudgetar	i	
kommunerna	till	hösten.
•	 Samordnad	politikutveckling	mellan	alla	parlamentariska	
grupper	och	distriktet	samt	en	bra	koppling	mellan	inom-	
och	utomparlamentariskt	arbete.
•	 Ett	bostadspolitiskt	nätverk	ska	bildas.
•	 Vi	ska	få	medialt	genomslag	i	bostadsfrågan	från	samtliga	
kommuner.

I Verksamhetsplanen för 2012 slår vi fast att bostads-
frågan ska vara i fokus i distriktets politiska arbete. 
Bostadsbristen är en fråga som förenar hela Storstock-
holm på så vis att det inte kan vara upp till en kommun 
att lösa krisen. Kommunerna i Stockholms län har ett 
samlat ansvar att bygga bort bostadsbristen.

Det här är en handledning med tips på hur ni kan arbeta 
med bostadsfrågan lokalt i stadsdelen eller kommu-
nen.

Så bygger vi bort bostadsbristen!
- Tips i arbetet med bostadsfrågan



•	 Det	kommer	att	arrangeras	en	del	semi-
narier	om	bostadsfrågan	både	före	och	efter	
midsommar.	Dessa	kommer	att	annonseras	
allt	eftersom.	Delta!
•	 Kamraterna	från	distriktets	bostads-
grupp	kommer	gärna	ut	till	föreningarna	
för	att	prata	bostäder.	Kontaktuppgifter	
hittar	ni	längre	bak	i	häftet.

Tidsplan
Här	går	vi	närmare	in	på	hur	arbetet	med	bostadsfrågan	kan	
delas	upp	för	att	bli	smidigt	och	effektivt.

Internt i föreningen
Arbetet	bör	inledas	med	att	samla	in	viktig	information.	För	att	
komma	upp	i	målsättningen	att	bygga	20	000	nya	lägenheter	
per	år	behöver	alla	vänsterpartistiska	kommungrupper	utveck-
la	sin	bostadspolitik.	Vi	behöver	kunna	presentera	byggplaner	
där	vi	bygger	betydligt	mer	än	idag.	En	del	av	det	arbetet	hand-
lar	om	att	inventera	kommunens	mark.

Här är några tips:
•	 Bjud	in	tjänstemän	från	kommunens	
planekontor/stadsbyggnadskontor	för	att	få	
information	om	pågående	bostadsprojekt.
•	 Beställ	kartor	där	det	framgår	vem	som	
äger	marken	och	annan	viktig	information.
•	 Ordna	möten	med	den	lokala	hyresgäst-
föreningen.
•	 Åk	runt	i	er	kommun/stadsdel	för	att	
själva	identifiera	nya	byggprojekt.
•	 Ordna	medlemsmöten	för	att	diskutera	
bostadsfrågan.

Bostadspolitiskt arbete
- Del 1, våren och sommaren



Utåtriktat arbete - medborgardialog
Det	är	viktigt	att	få	till	en	bra	medborgardialog	om	utvecklin-
gen	av	stadsplaneringenen.	Vårens	arbete	ska	fokusera	på	
dialog	med	alla	som	idag	bor	i	Stockholmsregionen.	Syftet	
ska	vara	att	lyssna	in	var	det	kan	byggas	men	även	var	man	
inte	borde	bygga,	vilken	typ	av	boenden	som	behövs	var	
och	var	det	kan	finnas	plats	för	större	projekt.	Vi	ska	lyssna	
och	samla	in	förslag.	

Här är några tips:
Senare	under	våren	och	på	sommaren	kan	
man	fokusera	på	att	bearbeta	all	insamlad	
information	och	fundera	på	var	det	går	att	
bygga.	Fortsätt	att	vara	ute	och	dialoga	där	
folk	rör	sig,	marknader,	festivaler	etc.	och	
se	till	att	formulera	förslag	med	vårens	och	
sommarens	arbete	som	utgångspunkt.

•	 Var	ute	i	stadsdelscentra,	torg,	bostad-
sområden	etc.	och	träffa	folk	för	att	prata	
bostad.	Skriv	ut	kartor	över	valfria	om-
råden	i	er	kommun/stadsdel	där	man	sedan	
kan	rita	och	skriva	var	det	kan	byggas	och	
vad	som	bör	skyddas.
•	 Dörrknackningar	är	ett	utmärkt	och	
beprövat	sätt	att	inhämta	synpunkter.
•	 Dela	ut	distriktets	material	(se	längre	
fram	i	häftet).



•	 Dela	ut	kampanjens	flygblad.
•	 Utmana	ett	annat	politiskt	parti	på	debatt	
i	frågan	eller	bjud	in	någon/några	att	dis-
kutera	frågorna	vid	ett	tillfälle	när	ni	kan	
räkna	med	mycket	folk,	t.ex.	lokala	festda-
gar.

•	 Inred	ett	rum	på	torget	eller	på	ett	om-
råde	där	er	förening	har	konkreta	förslag	på	
att	bygga	bostäder.	Ställ	ut	en	soffa,	stolar,	
ett	bord	eller	dyl.	För	att	uppmärksamma	
bostadsbristen	kan	man	även	inreda	en	
container	och	ställa	ut	den	på	offentlig	
plats.	Bjud	gärna	in	en	av	Vänsterpartiets	
rikspolitiker/bostadspolitiker	till	era	aktiv-
iteter.	Kontakta	bostadsgruppen	för	att	få	
reda	på	när	de	kan.

Efter	sommaren	ska	vi	presentera	en	samlad	rapport	om	var	vi	vill	bygga	i	
Stockholms	län	och	hur	vi	måste	bygga	för	att	komma	till	rätta	med	bostads-
bristen.	Vi	ska	även	presentera	andra	förslag	på	vad	som	måste	till.

Utåtriktat arbete
Under	hösten	genomför	vi	en	stor	offensiv	med	utåtriktat	arbete.	Här	 
kommer	några	tips	på	vad	man	kan	göra	utåtriktat:

Här är några tips:

Bostadspolitiskt arbete
- Del 2, hösten



Parlamentariskt arbete
Det	är	viktigt	att	arbeta	proaktivt	i	
nämnder	och	i	fullmäktige	i	detta	
skede.	

Här är några tips:
•	 En	lathund	riktad	till	bostadspolitiker	
med	tips	på	hur	vi	vänsterpartister	kan	
arbeta	mer	offensivt	i	samhällsnämnder/
planeringsnämnder	för	att	öka	bostads-
byggandet	kommer	att	finnas	tillgänglig.	
Använd	er	av	de	tips	som	finns	i	den.
•	 Det	är	viktigt	att	göra	motioner	av	de	
förslag	man	formulerat	som	man	kan	
lämna	in	i	fullmäktigeförsamlingar.
•	 Tänk	på	att	lägga	särskild	vikt	på	
bostadsfrågan	i	det	kommunala	budgetar-
betet.

Press och information
Försök	att	skapa	uppmärksamhet	
kring	det	ni	gör	genom	att	bjuda	in	
pressen,	skicka	ett	pressmeddelande	
eller	lämna	in	insändare/debattartiklar.	
Om	ni	vill	ha	hjälp	med	hur	man	gör,	
kontakta…

Glöm inte att rapportera in era lokala 
aktiviteter till distriktet!



Material
Detta	finns	redan	nu	tillgängligt:
•	 Gemensam	flyer	för	hela	Storstockholm
•	 Affisch	för	dialogmöten.
•	 Lathund	för	bostadspolitiker.
•	 En	politisk	handledning	med	bakgrund	
av	dagens	situation	på	bostadsmarknaden	
samt	bostadspolitisk	orientering.
•	 Möjlighet	till	lokala	produkter	finns.

Efter sommaren kommer:
•	 Stor	rapport	som	fokuserar	på	bostads-
bristen	i	hela	Stockholmsregionen.
•	 Generellt	åtgärdspaket	där	vi	närmare	
preciserar	hur	vi	kan	bygga	bort	bostads-
bristen.
•	 Ytterligare	ett	samlat	flygblad.

Materialet	kan	beställas	på	från	Distrikt-
sexpeditionen,	kontaktuppgifter	hittar	ni
Mer	material	kan	komma	om	vi	kommer	
på	något	bra.	Har	du	tips	på	vad	som	be-
hövs,	hör	av	dej	till	Distriktsexpeditionen.
på	sista	sidan

Bostadsgruppen
Kamraterna	från	bostadsgruppen	
kommer	gärna	ut	i	föreningarna	och	
pratar	mer	om	hur	de	tänker.	Tveka	inte	
att	bjuda	in	dem	till	era	möten.	Kontak-
ta	dem	ifall	ni	har	synpunkter	eller	tips.	

Här kommer deras kontaktuppgifter:
Seluah Alsaati
seluah.alsaati@vansterpartiet.se
Ann-Margarethe Livh
ann-margarethe.livh@stockholm.se
Martin Hofverberg
martin.hofverberg@vansterpartiet.se
Dario Mantino
dario.mantino@sollentuna.se
Clara Lindblom
clara.lindblom@ungvanster.se
Björn Öberg
bjorn.oberg@vansterpartiet.se



Annat material i “Dags 
att bygga nytt!”-serien:

H Kampanjfaktahäfte 
om bostadspolitik

H Lathund för bostad-
spolitiker

Vänsterpartiet Storstockholm
Kungsgatan	84,	Box	12660,	112	93	Stockholm
Telefon:	 08-654	13	10
storstockholm@vansterpartiet.se
storstockholm.vansterpartiet.se
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