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Verksamhetsberättelse 2016 

Syftet med Alla ska kunna bo kvar  är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när 

fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt i samband med renoveringar och att hjälpa till med 

organisering i berörda områden. 

Under verksamhetsåret 2016 har föreningen genomfört följande aktiviteter för att nå detta 

syfte: 

Debattartiklar 

● ”Alla måste kunna bo kvar efter en renovering” SvD 2016-12-01 

● Risk för hyreshöjningar om inte motstånd görs Etc Malmö 2016-12-12 

● Här kommer Bostadsvrålet UNT 2016-10-03 

Lokal organisering 

Representanter för föreningen har deltagit på informations- och organiseringsmöte på 

Långströmsgatan. Vi har också gjort infomaterial som kan delas ut. 

 

Daniel Carlenfors på stormöte på Långströmsgatan 
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Bostadsvrålet 4 

Tillsammans med en rad andra föreningar och organisationer har vi anordnat Bostadsvrålet 4 

i Uppsala. 

På vrålet arrangerade vi ett panelsamtal om sociala konsekvenser av renovräkning. Tre 

boende (en från Göteborg, en från Uppsala och en från Hagsätra) och forskare (Emil Pull) 

deltog i panelen och det blev ett bra samtal om hur människor påverkas av renovräkning. 

Filmvisning 

På Sofielunds kollektivhus anordnades lördagen den 17 september en eftermiddag med 

filmvisning, bokpresentation och samtal kring gentrifiering och renovräkning. Det var Kajsa 

Börjesson och Victoria Percovich Gutierrez som samordnat arrangemanget.  

Eftermiddagen började med att Mattias Axelsson från Alla ska kunna bo kvar presenterade 

Pennygången och kampen där. Sedan visades filmen Våra hem Deras hus. 

 

Mattias Axelsson introducerar filmen “Våra hem, deras hus” 
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Efter filmen berättade Mathias Krusell från Allt år alla Göteborg om boken Rätt att bo kvar 

och hur den kan användas vid organisering. 

Eftermiddagen avslutades med ett publiksamtal där olika frågor kring gentrifiering i Malmö 

lyftes upp. 

Almedalsveckan 

Alla ska kunna bo kvar var på plats under Almedalsveckan 2016. Från föreningen åkte 

Mattias Axelsson, Daniel Carlenfors och Malin Fricke. 

● Vi satt med som publik på cirka 30 seminarium och på flera av dessa ställde vi 

kritiska frågor om renoveringar och lyft perspektivet att alla ska kunna bo kvar. 

● Vi träffade och samtalade med bostadspolitiska talespersoner för socialdemokraterna, 

vänsterpartiet och kristdemokraterna, förtroendevalda och anställda på 

hyresgästföreningens riksförbund, VD för Sabo, Katalys, styrelsen för 

jagvillhabostad.nu och ordföranden för PRO. 

● Vi deltog i panel anordnad av Vänsterpartiet ”Bostäder åt alla”. 

● Vi direktkommenteratde seminarium i sociala medier. 

● Vi blev intervjuade av renoveringsinfo.se om dialog i samband med ombyggnation. 

Demonstration mot bostadsbristen 

Mahasti Hashemieh från Alla ska kunna bo kvar talade på en demonstration mot 

bostadsbristen i Göteborg. 

 

Från demonstrationen 
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Boken Rätt att bo kvar 

I slutet av maj släpptes boken Rätt att bo kvar – en bok som skrivits av forskare och aktivister 

(bl.a. från Alla ska kunna bo kvar). Under releasefesterna i Göteborg respektive Uppsala 

fanns vi såklart på plats. 

Vi har också varit med och finansierat videon Rätten att bo kvar med Hyreskasernen och Vita 

Björn-kören. 

Namninsamling och aktion mot fastighetsägarna 

Tillsammans med Allt åt alla Göteborg samlade vi under början av året in närmare 700 namn 

i protest mot Fastighetsägarnas strandning av hyresförhandlingarna. 

Namnen sattes sedan upp med silvertejp på Fastighetsägarna Göteborgs dörrar. 

 

Foto från namninsamlingen 
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Panelsamtal och föredrag 

● Daniel Carlenfors från Alla ska kunna bo kvar pratade om renovräkning och social 

mobilisering inför Hyresgästföreningen Angered. 

● Catharina Thörn, Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors var med på Textival i panel 

och pratade om gentrifiering.’ 

● Mattias Axelsson deltog i panelsamtal på Blå Stället i Angered anordnat av CRUSH 

om bostadspolitisk kamp. 

● Daniel Carlenfors deltog i panel anordnad av Crush apropå boken Rätt att bo kvar. 

● Daniel Carlenfors Föreläste om fallet Pennygången och om Boken rätt att bo kvar för 

Chalmersstudenter i hammarkullen 
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