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Om marknadshyror införs kan det 

innebära en genomsnittlig hyreshöjning 

på 88 % i Solna enligt en rapport från 

Hyresgästföreningen.  Det betyder att 

Solna är den värst drabbade kommunen 

i Stockholmsområdet. Var ska alla som 

har vanliga inkomster bo? Hur ska folk 

med helt vanliga inkomster ha råd att 

bo i hyresrätt i storstäderna? 

  

Just nu finns det en stor risk för att 

marknadshyror blir verklighet. Finansministern 

har inlett bostadspolitiska samtal med 

oppositionen och flera av allianspartierna vill 

införa marknadshyror. Marknadshyror i 

Stockholm skulle innebära kraftigt höjda hyror 

överallt i staden och en snabbt ökande 

segregation.  

  

Marknadshyror betyder att hyresvärden kan sätta 

hyror fritt och då går alla lägenheter till de som 

kan betala mest och allas hyror höjs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Solnas krav 

Höj inte min hyra! 

Marknadshyror är ingen lösning på bostadsbristen, 

tvärtom. Det skulle öka klyftorna i samhället ännu 

mer då de som har höga inkomster och 

förmögenheter tillåts skapa reservat i städernas 

centrala delar och vanliga människor trycks ut i 

periferin. 

 
Bygg bostäder med rimliga hyror! 

Vi vill använda oss av olika verktyg för att bygga 

hyresrätter med låga hyror, t.ex. genom att 

sätta mål för hyresnivån i nybyggda fastigheter 

redan från början och samarbeta med små 

byggbolag . 

 

 

Marknadshyror = hyreshöjning på 88 % i Solna! 

Bygg hyresrätter! 

Vänsterpartiet vill under den närmaste tiden endast  

bygga hyresrätter eftersom det råder brist på 

sådana. I Solna är det mer än 65% bostadsrätter 

och mindre än 35 % hyresrätter. Alliansen i Solna 

har nästan bara byggt bostadsrätter de senaste 10 

åren.  Det är inte okej att det bara byggs för dom 

som kan köpa en bostad medan de som inte har 

flera hundra tusen kronor på banken och kan ta 

miljonlån inte ska ha någonstans att bo.  

Hjälp till att stoppa förslaget!  

Skicka ett elektroniskt vykort till 

finansministern: www.hojinteminhyra.se  
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Tack vare Vänsterpartiet  

kommer politiker och 

anställda i Solna erbjudas 

utbildning för att säkra  

HBTQ-kompetens! 

 

Vi vet att HBTQ-personer diskrimineras och 

särbehandlas och ett viktigt sätt för att  

förebygga detta är genom mer kunskap. Därför är 

det glädjande att Vänsterpartiets förslag nu införs. 

Senaste  kommunfullmäktigesammanträdet 

röstades förslaget igenom. 

 

-Det är mycket positivt, säger Mia Fällström 

ledamot i fullmäktige (V). 

-Däremot skulle vi i Vänsterpartiet vilja göra ännu 

mer, vi vill att alla som arbetar i kommunen ska gå 

utbildningen ,inte bara att det är ett erbjudande, 

eftersom det annars alltid finns en risk att de som 

verkligen behöver utbildning väljer bort det, 

fortsätter hon. 

 

Vänsterpartiet anser även att det är olyckligt att 

det inte kommer tas fram en särskild 

handlingsplan, som partiet föreslog. Särskilt när 

det  framgår att HBTQ-perspektivet bör rymmas i 

stadens verksamhetsplan och budget samt i 

stadens plan för lika rättigheter och möjligheter på 

arbetsplatsen, men att det i nuläget inte framgår 

tydligt av dessa dokument.  

 

 

English  

The Swedish Left Party (Vänsterpartiet) has a focus  

on feminism, socialism and climate justice. Other 

languages: solna.vansterpartiet.se/andra-sprak  

Dags för naturreservat! 

 

Mark- och miljööverdomstolen har nu upphävt 

detaljplanerna på byggnation vid Råstasjön, 

vilket är mycket glädjande.  

 

Nu kan vi äntligen skapa ett naturreservat runt 

sjön, något som  Vänsterpartiet har krävt ända 

sedan 2007. Nätverket Rädda Råstasjön har tagit 

fram ett förslag på hur reservatet bör se ut. 

Vänsterpartiet tycker att förslaget är bra.  

Foto: Maria Thiessen 

Var med oss och arbeta för ett rättvisare Sverige!  

Hör av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan eller anmäl dig direkt på: www.vansterpartiet.se/bli-medlem  

 

Reklam för 

öppet pass i 

självförsvar 

The Swedish Left Party 

(Vänsterpartiet) has a focus  

on feminism, socialism and climate 

justice. Other languages: 

solna.vansterpartiet.se/andra-sprak  

English  

Passet är gratis och öppet för tjejer och 

kvinnor. Alla åldrar är välkomna 

Anmäl dig till solna@vansterpartiet.se 

Prova på 

Feministiskt 

Självförsvar 

31 maj  

18.30  

Solna C stadshuset 

Nätverket  Rädda Råstasjöns förslag  
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Reservatgräns= Röd linje  

Väg= Svart linje  
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