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Verksamhetsplan 2017 

Verksamhetsplanen 2017 tar sin utgångspunkt i de tre punkter som föreningens stadgar 

beskriver som föreningens kärnverksamhet. Förutom dessa har vi även utvecklat internarbetet 

i föreningen. 

“vara en opinionsbildande kraft genom att lyfta 
renoveringsproblematiken i den politiska debatten” 
 
- starta en öppen studiecirkel ex. kring boken Rätt att bo kvar  

- genomföra utåtriktade aktioner (ex. demonstration eller att dela ut flygblad) 

- kontinuerligt göra videofilmer (t.ex. i utbildningssyfte) och publicera på webben  

- kontinuerligt anordna temahelger med fokus på renovräkningar 

- aktivt söka samarbete med andra samhällsaktörer (ex. Rädda barnen, PRO, Sverok) 

- skriva minst tre debattartiklar som publiceras i nationell media 

- delta under Almedalsveckan för att lyfta hyresrättsinnehavarperspektivet i debatten 

samt organisera bostadspolitiska aktivister att delta i seminarier för att lyfta rätt frågor. 

- aktivt bidra till att Bostadsvrålet 5 genomförs och i så fall delta med någon form av 

verksamhet 

“påverka politiker, fastighetsägare och hyresgäströrelsen att ha 
fokus på de sociala konsekvenserna av renoveringar” 
- anordna en helg i samarbete med andra aktörer kring renovräkningar 

- anordna en konferens kring nollalternativ vid renovering (ex med forskare och 

politiker) 

- anordna en bostadspolitisk debatt i samarbete med fastighetsägarna 

- aktivt delta i olika typer av samarbeten med andra organisationer som delar våra 

utgångspunkter 
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“sprida kunskap och information till områden där renoveringar är 
eller håller på att bli ett problem” 
- göra en lättförståelig handledning (checklista)för att organisera sig 

- åka ut i områden som står inför renoveringar och upplysa om hur boende kan 

organisera sig 

- anordna panelsamtal på stadsdelsbibliotek om renovräkningar 

Internarbete 
- skicka ut medlemsbrev minst en gång per kvartal 

- ta fram en ekonomisk strategi (ex. söka stipendier) 

- sammanställa fakta kring renoveringar och publicera (t.ex. inför debatter) 

- ta fram en kommunikationsstrategi hur föreningen ska kommunicera externt 

- strukturera verksamheten i form av t.ex. lathundar 

- aktivera/inventera medlemmar t.ex. kring att skriva debattartiklar 
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