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NEJ till marknadshyra
JA till social bostadspolitik

Klimatet kräver en ny social  
och ekologisk bostadspolitik!

Nätverket

– fortsätter mobilisera och 
planerar aktiviteter i hela 
landet inför och efter valet. 

Se vad som händer på:
facebook Nej till marknadshyra

För mer information:  
facebook Stockholm+50

Se vad som händer på:
www.raddahyresratterna.se

nejtillmarknadshyra@gmail.com

Kom med i
kampanjen

Bra bostäder kan inte existera  
i en förstörd miljö. En hållbar 
klimat politik kan inte överleva 
utan en social bostadspolitik.
Vi är med när FN firar att det 
är femtio år sedan den första 
klimatkonferensen ”Konferensen 
för mänsklig miljö” ägde rum  
i Stockholm 1972. 

Vi deltar i nätverket 
Stockholm +50 och 
demonstrerar 1 juni 
på Sergels torg.
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För detta krävs:
• att statliga byggsubventioner och en vinstfri allmännytta 

återupprättas som ett led i massiva och maximalt klimat
smarta investeringar för att bygga bort bostadsbristen och 
underhålla det gamla bostadsbeståndet.

• att klimaträttvisa skipas genom att boende i hyresrätter 
inte missgynnas med tusentals kronor per månad utan tvärtom 
prioriteras jämfört med ägda bostadsformer. 

• att framtidens stadsplanering ger förtur åt klimatsmarta fler 
familjsbostäder i nära anslutning till avgiftsfri kollektivtrafik, 
cykelbanor och närhet till både arbetsplatser, skolor, service, 
handel och gröna parker, naturområden och stadsodlingar. 

Nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik bidrog förra året 
starkt till att stoppa såväl utredningsförslagen om marknadshyra i nyproduktionen som 
läges hyror. En viktig del av valårets kampanj för en ny social bostadspolitik för allas 
mänskliga rätt till en god bostad som de också har råd med är att denna också måste 
präglas av klimaträttvisa och fullt ut vara ekologiskt hållbar. Visst håller du med oss!

Dagens bostadspolitik är socialt ohållbar med bostads
brist, trångboddhet och segregerade bostadsområden. 
Den är också ekologiskt ohållbar genom 
att med skatter och avdrag kraftigt gynna  
boende i stora villor och privatbilism 
framför boende i hyresrätter. För att på 
bara tjugo år ställa om och rädda klimatet  
krävs att staten och kommunerna går i 
bräschen för ett socialt och ekologiskt 
hållbart boende. Då bygg- och fastig-

hetssektorn idag står för en femtedel 
av Sveriges utsläpp av växthusgaser och 
inrikestrafiken för en tredjedel är det 
uppenbart att såväl nybyggnationer som 
renoveringar, fastighetsdrift och stads-
planering i varje led måste ske med  
extremt skarpa klimatmål för en chans att 
uppnå nollutsläpp. 
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