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Marknadshyra är när bostadsbolagen själva får sätta hyran utan att behöva
förhandla med Hyresgästföreningen. Det leder till:
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• Chockhöjda hyror. Hyrorna kommer öka i hela landet och i alla stadsdelar.
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De utredningar som S, MP, C och L tillsatt läggs snart fram för remiss. Där
föreslås att marknadshyra i nyproduktion ska införas. Men detta öppnar för
marknadshyra för alla. Ytterligare en utredning handlar om att det geografiska
läget ska slå igenom i hyressättningen för alla hyresrätter. Hela samhället påverkas.
Vi säger NEJ. Vi tar också kamp mot de inslag av marknadshyra som redan finns
idag – till exempel vid renoveringar, där tusentals har tvingats flytta från sina hem.
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Rörelsen växer över hela landet. Blir vi tillräckligt många kan de nya hoten om
marknadshyra stoppas och ersättas av nya krav på en social och rättvis bostadspolitik. En politik som ger bra bostäder åt alla och ett tryggare samhälle.

Kom med i kampanjen mot marknadshyror
Mer info: raddahyresratterna.se & Facebook Nej till marknadshyra

Anslut dig genom att maila oss på: nejtillmarknadshyra@gmail.com

Den 18 april hade kampanjen Nej till marknadshyra protester på 155 platser i
landet. Vi fortsätter. NÄSTA PROTESTDAG BLIR DEN 3 JUNI.
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Konsultföretaget Ramboll har räknat ut att hyrorna kan öka med 30–90 procent.
• Fattigdom. Hyresgästerna kommer få lägga uppemot 43 procent av sina
inkomster på hyran.
• Trångboddhet. Det enda sättet att få råd att bo är att bo trängre.
• Bostadssegregation. Bara rika kommer ha råd att bo i vissa områden.
• Hemlöshet. Lågavlönade, studenter, nyanlända kommer ha ännu svårare
att hitta någonstans att bo.
• Samhället slits sönder, eftersom klyftor och sociala problem ökar.
Pandemin har visat att det är skadligt för hela samhället med trångboddhet.
• Bara bostadsbolagens ägare tjänar på det. Men de gör redan stora
vinster idag.
• Hyresrätten som boendeform hotas. Men var ska alla som inte har råd
med mångmiljonlån bo?
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