
 

Alla ska kunna bo kvar 

www.allaskakunnabokvar.se  

 

 

Verksamhetsberättelse 2017 

Möten 

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under verksamhetsåret. Dessutom anordnade ett 

medlemsmöte i Göteborg där medlemsavgiften bestämdes. 

Debattartiklar 

Vi har under året skrivit ett antal debattartiklar varav tre blivit publicerade. 

● Renovräkning ökar segregationen – Kvällsposten 

● Redan för sent i Eriksberg – Debatt – UNT.se 

● Dialog meningslös om man inte kan bo kvar – Debatt – UNT.se 

Föredrag 

Föredrag ”Hållbar renovering – mer än bara materialval” 

Therese Stenberg och Mahasti Hashemieh från Alla ska kunna bo kvar pratade på Ekologisk 

stadsdel: Majorna 2.0 om renovräkningar – dess orsaker, konsekvenser och vad vi kan göra.  
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Föreläsning om gentrifiering 

Mattias Axelsson från föreningen pratade på Ekologisk stadsdel 2.0 om gentrifiering. 

 

 

Rätt att bo kvar - Uppsala 

Eftermiddag om boken Rätt att bo kvar, med boende i Eriksberg. Åse Richard (Alla ska 

kunna bo kvar) ihop med Gunilla Meurling (Jordens vänner Uppsala).  

Samarbeten 

Uppsala 

Bostadsvrålet Uppsala. Planering av hösten/vintern. Ca 20 pers kom och lyssnade, fikade, satt 

i smågrupper och diskuterade. Studiecirkel på G i Eriksberg, om Rätt att bo kvar, panelsamtal 

ihop med biblioteken, debattartiklar och hur ska vi bli fler – var viktiga frågor. 

 

European Action Coalition for the Right to Housing and The City 

I november samarrangerade föreningen ett möte med representanter från olika organisationer 

av Sverige och European Action Coalition for the Right to Housing and The City. 
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Lokal organisering 

Stöd till Beväringsgatan 

Föreningen Alla ska kunna bo kvar – representerade av Malin Fricke och Mattias Axelsson – 

var på plats när de boende på Beväringsatan hade stormöte. De berättade om vikten av att 

aktivt göra lokalt motstånd mot renovräkningar och att det bara är genom en kollektiv kamp 

som resultat kan nås.  
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Panelsamtal 

Panelsamtal om Frölunda torg i förändring 

På Frölunda kulturhus anordnade vi ett samtal om gentrifiering och renovräkning. Panelen 

samtalade om hur området Frölunda torg förändras och det blev diskussion med publiken 

kring organisering.  

 

 

Panelsamtal på Axel Dahlströms torg om Högsbo 

Tillsammans med Högsbo bibliotek anordnade vi ett panelsamtal Emmali Jansson (ordf 

byggnadsnämnden för Miljöpartiet), Malin Widehammar (redaktör för boken Rätt att bo 

kvar) och Anders Westerström (forskare om bla gentrifiering) om stadsdelen Högsbo. 

 

Konferens om lokalt motstånd 

I Göteborg den 25 februari anordnade vi en konferens om lokalt motstånd mot renovräkning. 

Vi lyssnade på exempel från Pennygången, Näverlursgatan, Bredfjällsgatan/Gropens gård, 

Vita Björn och Långströmsgatan. Därefter hade vi en gemensam diskussion om hur vi kan 

samarbeta mellan områden. 
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Panelsamtal ”Våra Hem, Deras Hus” 

Tillsammans med Ort till Ort och ABF  anordnades vi 26 januari ett samtal där boende 

Kvarngärdet, Eriksberg och Gränby i Uppsala, Hagsätra, Husby, Lidingö, Tensta, Solna och 

Sundbyberg i Stockholm berättade om hur det är att bo i områden där det sker renovräkning. 
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Samtal om renovräkningar 

Åse Richard från Alla ska kunna bo kvar deltog tillsammans med Irene Molina (Uppsala 

universitet) och Marie Linder (Hyresgästföreningen) på ett samtal i Uppsala om 

renovräkning. 

 

Panelsamtal på Cyklopen 

Som uppvärmning inför den nationella protestdagen bjöd Cyklopen den 23 september in till 

panelsamtal om bostadspolitik och renoveringar. Intresset var stort – inget tvivel om att här 

finns engagemang för frågan! Hans Paxal och Åse Richard från Alla ska kunna bo kvar satt i 

panelen. 
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Panelsamtal - IBF:s bostadsmöte 

IBF’s bostadsmöte. Från Alla ska kunna bo kvar Uppsala deltog Åse Richard i ett 

panelsamtal om renovräkning.  

 

Panelsamtal – ”Majorna förändras – för vem?” 

Tillsammans med Majornas bibliotek anordnade föreningen ett panelsamtal om gentrifiering i 

Majorna. Deltog gjorde Mahasti Hashemieh (moderator), Therese Stenberg, Catharina Thörn 

och Johan Zandin (paneldeltagare). 

 

Aktioner 

Spårvagnsresa i renovräkningarnas spår 

Tillsammans med Allt åt alla Göteborg anordnade Alla ska kunna bo kvar en spårvagnsresa 

från Hjalmar Brantingsplatsen till Mildvädersgatan där vi gjorde några stopp på vägen för att 

affischera och på två ställen berättade Tiina Svensson respektive Patrik Helgesson om lokal 

kamp. 
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Manifestation för att alla ska kunna bo kvar 

Runt 100 personer samlades på Järntorget en solig men blåsig lördagseftermiddag för att 

manifestera för att alla ska kunna bo kvar efter renoveringar. 

 

Förutom skön musik fick man lyssna på tal från Beväringsgatan, Långströmsgatan, Vita 

Björn och Näverlursgatan. 

 

 

 

www.allaskakunnabokvar.se 

allaskakunnabokvar@gmail.com 



 

Alla ska kunna bo kvar 

www.allaskakunnabokvar.se  

 

 

Almedalen 

Föreningen deltog med fem personer under Almedalsveckan. Där pratade vi med politiker, 

fastighetsägare och folk från Hyresgästföreningen. Vi ställde också kritiska frågor på 

seminarier. 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2017 bestått av Daniel Carlenfors (ordförande), Mattias Axelsson 

(sekreterare), Amandus Carlenfors (kassör), Mahasti Hashemieh, Therese Stenberg, Malin 

Fricke, Åse Richard och Catharina Thörn. 
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