
Det är kommunens ansvar – enligt kommunallagen – att se till 
att det finns bostäder till alla kommunens medborgare.  
 
I Kristianstad råder det sedan lång tid tillbaka brist på 
hyresrätter med rimliga hyror, vilket fått till följd att studenter 
har svårt att hitta boenden, ungdomar måste bo hemma tills de 
kommit upp i medelåldern och det finns idag inte lägenheter till 
de flyktingar som nu tagit sig till vår stad. Många som har hittat 
ett jobb i kommunen har också svårt att hitta någonstans att bo 
och tvingas pendla långa sträckor. Därtill kommer det att 
trångboddheten är utbredd i vissa områden samt att 
Kristianstad är en extremt segregerad kommun. 
 
Beslutet att sälja ut 1 000 hyresrätter till en privat värd kommer 
att leda till högre hyror och sämre villkor för de boende. Inte 
heller de 1000 nya lägenheter som ska byggas kommer att 
lösa problemen då de ska byggas i ”attraktiva lägen”, och 
knappast kommer att få hyror som vanligt folk kan betala.  
 
Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall 
skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga 
kostnader. Studenter, invandrare, funktionsnedsatta och 
människor från arbetarklassen är sällan tillräckligt attraktiva för 
den privata bostadsmarknaden med dess krav på ekonomisk 
lönsamhet. Det är tydligt att när privata värdar och 
byggbolagen får bestämma byggs det främst för de med 
pengar. För att lösa bostadsbristen och råda bot på 
hemlösheten måste istället allmännyttan byggas ut och 
hyresgästernas inflytande över sitt boende utökas. Vi måste 

lägga mer kraft på att åstadkomma detta och mindre kraft på 
att bygga gallerior och olika typer av köpcentrum.  
Helene Fritzon och Socialdemokraterna var under valrörelsen 
kritiska mot en utförsäljning av ABK och fick säkert en del 
röster på detta stöd för allmännyttan och allas rätt till en bostad 
till rimlig kostnad. Man överger nu denna solidariska hållning 
och hänger sig istället åt traditionellt borgerlig bostadspolitik, 
så som den sett ut i exempelvis Stockholm, med katastrofala 
följder för jämlikhet, integration och mångfald. 
 
I centrala Kristianstad står idag 12 000 kvadratmeter affärsytor 
tomma. Tänk om S, C och Fp som styr kommunen hade haft 
framförhållning, ansvar och fantasi nog att inse, att det är 12 
000 kvadratmeter bostadsyta med rimliga hyror vi behöver! 
 
Den politiska ledningens prat om marknadsandelar är extra 
upprörande. Frågan handlar inte alls om marknadsandelar och 
konkurrens utan om ett antal tusen hyresgästernas rätt till ett 
bra och tryggt boende, något som inte skall utsättas för privata 
värdars vinstintresse. Detta är något så grundläggande som 
rätten till en bostad. 
 
Vänsterpartiet står upp för allas rätt till ett bra och tryggt 
boende. 
Boende är en rättighet, inte något som någon ska tjäna pengar 
på. 
Vänsterpartiet kräver att inga lägenheter i ABK säljs.  
 
ABK är inte till salu! 

 

 

 

 

 



Vänsterpartiets förtroendevalda. Kontakta oss gärna om det är något 

du vill diskutera eller undrar över: 

 

Ruzica Stanojevic, gruppledare i kommunfullmäktige 

Tel: 070-826 44 40 

e-post: ruzica.stanojevic@vansterpartiet.se 

 

Birgitta Lööv, ledamot i kommunfullmäktige 

e-post: birgitta.loov@hotmail.com 

 

Jan Nordström, ersättare i kommunfullmäktige 

Tel: 070-317 95 34 

e-post: janno52@bredband.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Kristianstad 
Kristianstad.vansterpartiet.se 

Kristianstad@vansterpartiet.se 

Våra hem och vi som 

hyresgäster är inte till 

salu 

 

 

 

 

 

Helene Fritzon vi vill bo kvar i  

allmännyttan. Vi vill inte att våra  

hem skall blir spekulationsobjekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Kristianstad 


