Bara bostadsrätter
Rätt till bostäder
Alla människor behöver någonstans att bo. Tak
över huvudet, värme och skydd när det är kallt
eller regnar. Men också plats att förverkliga
sina drömmar, göra läxor eller bara ta det lugnt
efter jobbet. Därför vill Vänsterpartiet bygga
bort bostadsbristen och bygga hyresrätter
som människor har råd med.

Nu behöver vi ditt stöd att förändra.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september

Hem för alla

Människor
behöver tak,
inte lån över
huvudet.

Idag är det många som inte kan flytta hemifrån
eller skaffa större bostad när de bildar familj. Eller
så tvingas man ta stora lån för att köpa en bostad.
Bostadsmarknaden präglas av brist, enorma kostnader
och stora risker. Bakgrunden är många år av slapphänt
rikspolitik och misslyckat marknadstänkande. Nu
behöver Sverige en aktiv politik för hyresrätter
som folk har råd att bo i.

Vänsterpartiet vill både se
till att alla kommuner där det
råder bostadsbrist bygger och
att det finns ett statligt byggbolag som kan pressa priserna.
Hyresgästernas parti
När Vänsterpartiet styr blir
det bättre för hyresgäster. I
Stockholm har vi sänkt kraven
för att kunna få en hyresrätt,
vi har gett mer valfrihet i
samband med renovering
och vi har genomfört konkreta
åtgärder för att sänka hyrorna
i nyproduktion.
Högern vill införa marknadshyror, vilket för de allra flesta
skulle innebära dramatiska
hyreshöjningar. Vi säger bestämt nej till ett sådant system
då det kommer få till följd att
ännu fler står utan en trygg
bostad. Vänsterpartiet tror på
en stark allmännytta, alltså
hyresrätter som ägs av kommunala bostadsbolag. Därför
har vi stoppat utförsäljningarna av hyresrätter och ökat
byggtakten i Stockholm.
Därför är det Vänsterpartiet

som stått vid Albybornas sida
i Botkyrka när övriga partier
sålde lägenheter till en oseriös
köpare och det är Vänsterpartiet som demonstrerar tillsammans med hyresgäster när
slumvärdar tänker mer på vinst
än på underhåll.
Jämlika och hållbara städer
Ojämlikheten syns på kartan.
Pengarna finns i centrum, i de
stora städerna och i stadskärnorna. Samtidigt kämpar
svikna landsbygdsområden
och förorter för tillgång till
grundläggande service och
mot negativa fördomar. I
Stockholm ser vi hur det skiljer
flera år i medellivslängd och i
hälsa beroende på var du bor.
Vänsterpartiet vill se städer
som håller ihop. Jämlika samhällen där omtanke om varandra och om framtiden får plats.
Invånare ska ha tillgång till
grundläggande samhällsservice där de bor men också
grönområden och kollektivtrafik. Vi behöver energieffektivisera och renovera för att
klimatanpassa våra bostäder.

Hem för alla
Vänsterpartiet sätter människors rätt till ett hem före girighet
och snabba klipp. Vi vill se fler hyresrätter med hyror som folk
har råd med och städer som håller ihop. Alldeles för många saknar
en trygg bostad och alldeles för många är svårt skuldsatta efter
dyra bostadsrättsköp.
Vår idé är enkel; människor behöver tak, inte lån över huvudet.

Därför kan du lita på att Vänsterpartiet kämpar för
•

fler hyresrätter med rimliga hyror,

•

statliga investeringsstöd för byggande av hyresrätter,

•

stöd för energieffektivisering av bostäder,

•

nedtrappade ränteavdrag,

•

ett absolut nej till marknadshyror,

•

levande centrum.

Nu behöver vi ditt stöd att förändra.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september

