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Tillsammans kan vi stoppa den här utvecklingen. Haka på 
vår bostadskampanj ”Ett bra boende för alla, inte bara några få.”

Medlemstidning för Vänsterpartiet i Storstockholm

Vänsteraktuellt

Vi kämpar för hyresrätterna  
Sid. 4-5 

Cicci och Rosa mobiliserar sina grannar för att bevara allmännyttan 

i Rågsved. I Sundbyberg har (v)i lyckas stoppa utförsäljningarna.
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Ledare:  Hyresrätterna 
har nästan halverats
Siffrorna är chockerande. I Stockholms län är 
det bara 36% av bostäderna som är hyresrätter 
idag. För tre decennier sedan, 1990, var andelen 
hyresrätter 60%. Under de trettio år som gått 
ökade bostadsrätterna från 17 till 41%. Mäng-
den hyresrätter i länet har nästan halverats!

Vad hände? Bland annat utförsäljning av de allmän-
nyttiga bostäderna, alltså vår gemensamma egen-
dom. Nacka kommun sålde ut all allmännytta på 
1990-talet, och på sex år steg hyrorna med runt 20%. 
I Upplands Väsby steg hyrorna i allmännyttan med 
4% under samma tid.

Vi vill ha allmännyttan kvar. De kommuna-
la bostadsföretagen finns i hela Sverige 
och ingår i kommunernas ansvar 
för bostadsförsörjningen. Allmän-
nyttan är en del av den svenska 
modellen där kommunen tillhan-
dahåller bostäder till befolknin-
gen utefter dess behov. Tanken 
var att folkhemmet ska ge trygghet 
åt alla, och där spelar bostadsbyggan-
det en mycket viktig roll. Tyvärr bidrar 
socialdemokraterna nu till utförsäljning och 
blivande marknadshyror.

Ombildningar till bostadsrätter är ett sätt att förs-
vaga kommunernas allmännytta. Aggressiva kon-
sultbolag kampanjar för att förmå hyresgästerna att 
bilda bostadsrättsföreningar. Nätverket ”127 tillhör 
oss” har anmält konsulterna till Konsumentverket 
för falsk marknadsföring. 

Det är lätt att förlora kommunens allmännytta. I 
Nacka skedde hela utförsäljningen med en rösts 

övervikt i omröstningen! Just nu trakasseras våra 
förorter av ombildningsfirman Restate som ägs av 
Nackamoderaten Jan Bjurfors. Den är den största i 
sitt slag, enligt dess hemsida. Konsulter kontaktar 
hyresgäster i allmännyttan med oklara prisuppgifter.

Borgarna i Stockholms stadshus säger sig vilja ha ett 
blandat bostadsbestånd för att enligt egna uppgifter 
minska segregationen i exempelvis Rågsved, Sä-
tra, Rinkeby. De är utvalda eftersom allmännyttan 
är stark där. I regionen är kommunerna efter senaste 
valet borgerligt styrda. Det är uppenbart att borgarna 
är ute efter att knäcka allmännyttan i hela regionen. 
Vår kamp handlar om allas rätt att bo. Kampen är 

ideologisk - till försvar av vår allmännytta! 
Ska vi ha ett levande län för alla så måste 

vi bygga fler hyresrätter, även i Djurs-
holm, Täby och Nacka. 

Tillsammans kan 
vi stoppa 
den här ut-

veckling-
en. Haka på 

vår bostads-
kampanj ”Ett bra 

boende för alla, inte 
bara några få”. Läs 
mer om kampanjen 
på storstockholm.
vansterpartiet.se

Elena Karlström
distriktsordförande

“Borgarna är ute 
efter att knäcka 

allmännyttan i hela 
regionen ”
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Vänsterpartiet

Den andra september stängde Internationella 
Biblioteket vid Odenplan med en unik samling 
böcker på mer än 200 olika språk. Hit kunde bib-
liotekarier från hela landet vända sig för att få 
råd och tips om böcker på olika språk för olika  
grupper. Nu splittras boksamlingen och personalen 
med dess specialkompetens. Hur de blågröna än 
vänder på orden så är det här en nedläggning av IB. 
Sorgligt och felprioriterat!

Biblioteken är platser där kunskap lever. Även 
om de borgerliga partierna inte verkar tro det så an-
vänds de fortfarande flitigt och de programpunkter 
som hålls på till exempel Stadsbiblioteket är ofta 
välbesökta. Vänsterpartiet i stadshuset har protes-
terat i flera omgångar, och fortsätter att protestera, 
mot alla de nedskärningar som drabbar kulturen 
från flera håll i staden just nu.

Vi borde satsa på våra bibliotek. Att det finns 
platser där vi helt gratis kan inhämta all världens 
kunskap är fantastiskt. Dessutom är biblioteken 
viktiga platser för barn och ungas utveckling.

Torun Boucher,  
vice ordförande kulturnämnden  

Stockholms stad

Rädda Internationella 
bibliotektet

Vänsterpartiet i Region Stockholm har 
frågat 1600 ungdomar vad de tycker om 
SL:s priser och om sommarlovskortet. 

Föga förvånande tycker 96% att det är en 
bra idé med sommarlovskortet. 

Nästan alla, 96%, tycker att SL:s priser är 
för höga. 75% säger att de någon gång 
eller ofta inte har råd att åka med kollek-
tivtrafiken.

Lyssna på ungdomarna – låt de resa fritt 
med SL. För ett jämlikt och hållbart sam-
hälle.

Du hittar rapporten på:  
sll.vansterpartiet.se

I600 ungdomar kan inte ha fel!

Moderat bostads-
politik nobbas i Järva
Noll stycken. Det är så många intresseanmäl-
ningar som hittills inkommit i Järvaområdet 
för att få ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. 
Det gläder oss att de hyresrätter som finns i 
Järvaområdet verkar få finnas kvar men vi blir 
också frustrerade över den borgerliga politik-
ens fullkomliga brist på analys över vad som 
behövs i Järva och andra så kallade ”utsatta” 
förorter. Sluta sälja ut vår gemensamma 
allmännytta och bygg istället fler billiga 
hyresrätter!

Clara Lindblom,
 oppositionsborgarråd Stockholms stad 

Rashid Mohammed, 
vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
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Rågsved mot ombildningar Vänsterpartiet Storstockholm

De kämpar för 
hyresrätterna

Det var lite efter julhelgen som 
eldsjälarna Cicci Herrström och Rosa 
Lundmark kände att nu är det dags att 
agera. Det kom signaler från den nya 
blågröna majoriteten i Stadshuset om att 
de ville ombilda hyresrätter och sälja ut 
allmännyttan. Tillsammans satte de igång 
kampen för att skydda hyresrätterna i 
Rågsved.

- Vi var med i förra svängen 2014 med 
ombildningar och utförsäljningar och nu 
agerade vi direkt, säger Cicci, som även är 
ersättare för Vänsterpartiet i kommunful-
lmäktige.

De startade en grupp på facebook, 
Rågsved mot ombildningar. Där samlade 
de grundläggande information om hur 
processen med ombildningar går till, kon-
taktuppgifter och hur man kan kämpa för 
sina hyresrätter. 

- Vi lade mycket tid på att informera om 
vad som pågick. Vi delade ut flygblad vid 
tunnelbanan och startade Fika mot om-
bildningar. Vi hade ett litet bord med oss, 
bjöd på kaffe och kaka, och pratade med 
folk. När det var som varmast bjöd vi på 
vattenmelon, säger Cicci.

De fortsatte att ha Fika mot ombildnin-
gar på olika innegårdar i grannskapet och 
demonstrerade utanför Stadshuset. De sa-
marbetade med andra liknande grupper, 
till exempel Hökis mot ombildningar och 
Bagis mot ombildningar och nätverket 
Rädda hyresrätterna. När någon fått brev 
om ombildning så har de hjälpt till med 
information och material.

- Vi har gjort diagram om var ombildnin-
gar är på gång och samlar information för 
att kunna agera snabbt. Just nu har vi fått 
ett larm från ett av höghusen om att det 
kommer förslag om ombildningar, säger 
Cicci.

Stockholmshögern verkar stressade 
över det ljumma intresset för deras ut-
försäljningspolitik. Mer är dubbelt så 
många hyresgäster har fått brev om om-
bildning än vad kvoten räcker till.

Men boende i Rågsved vill behålla sin 
allmännytta och ingen har anmält intresse 
till att ombilda sin hyresrätt. ■

Anna Nilsson



5

Vänsterpartiet Storstockholm Bostad

I Stockholms stad styr Moderaterna tillsammans 
med Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna  
och Miljöpartiet. Här säljs det ut hyreslägenheter 
i parti och minut. Att belåna sig resten av livet för 
att köpa en bostads-rätt är det enda rätta, enligt de 
blågröna partierna som styr i Stockholms stad nu.

Men alldeles i närheten drivs en annan politik. I 
grannkommunen Sundbyberg säljer man 
inte ut allmännyttan. Vänsterpartisten 
Christer Ryd är en gammal räv i 
politiken, han har varit aktiv sedan 
tonåren och kan allt om det mesta. 

Kommunala bolag är makt

- Man måste ha klart för sig att 
kommunala bolag har den politiska 
styrkan, och makten, att bestämma 
över bostadspolitiken och bostadsbyg-
gandet, säger Christer Ryd, styrelseledamot 
i kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Förval-
taren.

Under förra mandatperioden styrdes Sundbyberg av 
Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokra-
terna och Miljöpartiet, och hade även Sverigede-
mokraternas röster på sin sida. På ett par år, 2016 till 
2018, sålde de ut 1300 hyreslägenheter. Dessutom 
sålde de Sundbybergs tre kommuncentrum, till ex-
empel Hallonbergens Centrum.

- Moderaterna, och alla borgerliga partier, vill öka 
bostadsägandet. Det är en politisk strategi att säl-
ja ut allmännyttan. En systemändring. Otäckt att 
Miljöpartiet var med i koalitionen som genomförde 
detta, säger Christer Ryd.

Vänsterpartiet motsatte sig utförsäljning

Vänsterpartiet var hela tiden motståndare till den här 
politiken men det fanns inget sätt att stoppa det eft-

ersom det stod i ägardirektiven att man ska 
vara positiv till att sälja fastigheter. Och 

bolagen måste följa ägardirektiven. Efter 
valet 2018 fick Sundbyberg en ny ma-
joritet med S, C och L. Vänsterpartiet 
sitter inte i majoriteten men de som styr 

behöver Vänsterpartiets stöd. 

- Vi krävde att de inte säljer ut bostäder 
och har bra ägardirektiv. Om de börjar sälja 

ut allmännyttan så stödjer vi inte dem mer. Det 
handlar om att använda den politiska styrka vi har, 
vi fördubblade nästan våra mandat i valet, från 4 
mandat till 7, säger Christer Ryd.

Ute varje fredag

En anledning till den stora ökningen för Vänsterpar-
tiet är förmodligen det aktiva utåtriktade arbetet från 
den lokala partiföreningen. Varje fredag gör man 
utåtriktade aktiviteter på gator och torg och det har 
gett resultat. ■

Anna Nilsson

“Säljer de  ut 
allmännyttan så 

stödjer vi inte
 dem mer”

Sundbyberg: Vi stoppar utförsäljningar

Ett bra boende för alla
Varför är det egentligen bostadsbrist? Varför byggs 
det inte mer och varför är nybyggda hyresrät-
ter dyra? Bostadsbristen är påtaglig i Stockholm. 
Många bor kvar hemma långt efter rimlighet-
ens gräns och för nyinflyttade känns det utsikts-
löst att få ett förstahandskontrakt i Stockholm.  
 
Vi har hamnat här efter decennier av medveten 
högerpolitik. Storstockholm behöver en socialt håll-
bar bostadspolitik. Ingen ska behöva betala halva 
sin inkomst för att ha någonstans att bo. 

Det går att bygga bort 
bostadsbristen. Tyvärr 
är intresset att driva upp 
bostadspriserna idag 
mäktigare än kravet på 
ett Stockholm för alla. 

Vi ska försöka ändra på 
det. Vi ska vara en nagel i ögat på slumvärdar, om-
bildningskonsulter och de politiker som hamnat i 
sällskap med dessa. 

Vill du vara med? Hör av dig till din lokala 
partiförening! ■

Kampanjstart:
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Vad är det nya i partiprogrammet?
Det finns ett självförtroende nu i att vänstern har alla 
möjligheter att få stöd för en socialistisk samhällsut-
veckling. Socialism handlar om att bygga vidare på 
det som redan är bra och uppskattat i samhället - ge-
menskap, demokrati och jämlikhet. 

Inte ens högern tror längre att kapitalismen är en 
bra grej. Men till skillnad från dem är vår ingång 
att vi inte behöver vara kvar i den här destruktiva 
dynamiken med klimatkris och klyftor. Alla borde 
hålla med oss om att det vore rimligt att använda 
samhällets rikedomar och teknologi till en jämlik 
fördelning och en omsorgsfull omställning.

HANNA CEDERIN 
har lett programkommissionen

“Inte ens högern tror längre att kapitalismen är en bra grej”

Vad vill ni uppnå med Ideologiverkstan? 
Vi vill få till en fri och diskussionsglad idédebatt 
som är inbjudande för alla i vänstern - en verkstad 
där vi bankar och skruvar tillsammans utan att det 
blir hård debatt eller att det finns ett facit. ■

Ideologi(v)erkstan: Klassamhället 

Välkomna till nästa Ideologiverkstad i Husby. 
Jonas Sjöstedt med vänner pratar om hur 
klassamhället ser ut idag. Fika och mingel!

NÄR: 9 oktober. Kl. 18-20. Mingel från 17.30.

VAR: Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16.

Programkommissionen
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Fakta  Vaxholm
• Kommunen omfattar ca 70 öar varav 57 bebodda.
• I kommunvalet gick Vänsterpartiet kraftigt framåt (+2,4%) 2018
• Fastboende i kommunen är ca 11 200 personer, men under året 

kommer ca 1 miljon besökare, varav många båtledes.

Jag och Sara skickar ut en dagordning med poli-
tiska diskussionspunkter i förväg. Vi börjar med en 
liten skvallerstund medan min man lagar soppa och 
dukar fint. Ofta är det barn med som leker tillsam-
mans, berättar Gunilla.

Vad gör ni för att behålla de nya medlemmarna?
- Vi ska ringa runt till alla nya nu när sommaren 
är slut och välkomna dem till höstens träffar. Vi 
har väldigt roligt tillsammans så jag hoppas att alla 
fortsätter engagera sig! avslutar Gunilla Lauthers, 
ordförande för Vänsterpartiet i Vaxholm.

Anna Nilsson

. 

V
Gunilla Lauthers är ordförande för Vänsterpartiet  
Vaxholm och det är hos henne och hennes man de flesta 
medlemsmöterna hålls.

änsterpartiet i Vaxholm har lyckats med en 
fantastisk medlemsökning sedan valet. På 
bara ett drygt år har partiföreningen ökat 

från 15 till 27 medlemmar. Är det den goda 
soppan som är tricket? 

Hur mobiliserade ni i valrörelsen?
-Vi skrev insändare till lokaltidningen, pratade med 
folk, syntes mycket både på facebook och i poli-
tiken här i Vaxholm när det gällde en ny detaljplan 
för Resarö. Vår kommunpolitiker Sara Strandberg 
är både kunnig och saklig. Hon har en schysst ton 
och hon vann debatten. Men mun till mun-metoden 
var nog allra mest effektiv, säger Gunilla Lauthers, 
ordförande för Vänsterpartiet i Vaxholm.

Vilket gensvar har ni fått? 
- Vi har nästan fördubblat vår partiförening och vi 
har väldigt trevliga medlemsmöten hemma hos oss. 

Vilken soppa i Vaxholm!



Posttidning B

Höstens studier
- det går att förändra världen men knappast ensam.

STEG 1: 
Tillsammans gör vi skillnad! 
En heldag för nya medlemmar. Vi går igenom Vänsterpartiets politik och 
organisation och pratar om hur vi kan förändra världen tillsammans.

Kafé Marx, Kungsgatan 84. Söndag 10 november, kl. 10-16.

STEG 2: 
Förändra samhället! 
En heldag för dig som gått vår grundkurs för nya medlemmar och är sugen på mer ideologiskt 
fokus. Våra utgångspunkter med socialism och feminism på ekologisk grund står i centrum.

Kafé Marx, Kungsgatan 84. Söndag 29 september, kl. 10-16.

STEG 3: 
Bygg ett nytt samhälle 
En helgkurs på Syninge kursgård med fokus på samhällsbyggnad och bostadspolitik. Begränsat med platser. Ansök till 
storstockholm@vansterpartiet.se senast 1 november med beskrivning om varför du vill gå kursen.

Syninge kursgård (buss från Cityterminalen). Fredag 29 november-söndag 1 december.

Anmälan till steg 1 och 2 
E-post: anmalan.storstockholm@vansterpartiet.se eller tel: 08-654 13 10 senast en vecka före kursstart. Maten  
är vegetarisk. Anmäl specialkost och behov av barnpassning.

Nachos för nya
Välkommen till höstens första Nachos för nya! Tillsammans kan vi påverka vilket samhälle vi vill ha. En kväll för 
nya medlemmar med politik och mat tillsammans med våra riksdagsledamöter. Denna gång med Karin Rågsjö.

Kungsgatan 84, i lokalen till vänster om grinden

Alltid uppdaterat kalendarium på: 
storstockholm.vansterpartiet.se/kalendarium

Ideologi(v)erkstan: Klassamhället 
Välkomna till Ideologiverkstan i Husby. Jonas Sjöstedt med vänner
 pratar om hur klassamhället ser ut idag. Fika och mingel!

Folkets Husby. Edvard Griegsgången 16. Onsdag 9 oktober, kl. 18-20. 


