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Stoppa högern!
n n Visst finns det bostäder i Värnamo –
men bara för dem som har råd! De senaste
åren har både dyra bostadsrätter och villor byggts i mängder. Men samtidigt har
antalet kommunala lägenheter, det vill säga allmännyttan, minskat.

*
FÖRRA ÅRET SÅLDE den borgerliga majoriteten i det kommunägda Finnvedsbostäders styrelse, trots hyresgästernas protester, nästan 300 lägenheter till HSB:s dotterbolag Gambrinus. Det var den största
utförsäljningen någonsin av lägenheter ur
allmännyttan här i länet.
Hyresgästerna fick inget veta förrän
kontraktet var underskrivet, dessutom
handplockades köparen som bara behövde betala 116 miljoner kronor för fastigheter värda mellan 133 och 152 miljoner
kronor.
Skattebetalarna gick med andra ord
miste om tiotals miljoner kronor på grund
av utförsäljningsivern hos centerpartisten
Lars Lejon och den borgerliga majoriteten i Finnvedsbostäders styrelse. Att Lars
Lejon anlitade sin egen bror som konsult i

Manifestera
mot klassskillnader
och egoism

affären och avlönade honom med 700 000
kronor gör inte saken bättre.
Men inte nog med det! Den borgerliga bostadspolitiken i Värnamo kommer
även få negativa konsekvenser för hyresnivåerna.
När allmännyttan säljs ut stiger hyrespriserna i stan. Vanligt folk tvingas söka bostäder på orter med lägre
hyror alternativt tränga ihop sig i
mindre lägenheter. Sjuka, förtidspensionärer och ålderspensionärer,
som av behov behöver bo centralt,
tvingas bort. Detta samtidigt som de
välbärgade lägger beslag på de attraktiva bostäderna i kommunens
huvudort. Segregationen blir ett faktum!

rätten för att de har varit alltför generösa
med att tilllåta byggen intill sjöar. Av 31
ärenden under 2005 och 2006 som granskats så anser länsstyrelsen att så många
som hälften inte borde ha fått dispens att
bygga.
Med en sådan högerpolitik blir den
stora allmänhetens tillgång till naturen inskränkt och bara ett fåtal, de
som har råd, förbehålls rätten till
sjöutsikt och vackra miljöer!
*
ALL DENNA HÖGERUTVECKLING måste
stoppas! Istället för en utförsäljning av
allmännyttan bör den byggas ut. Rätten
till en bra och billig bostad måste värnas.
Likaså måste vi slå vakt om det generella
strandskyddet. Tomter och lägen med sjöutsikt bör förbehållas de många och inte
de få.
Ställ upp i kampen för rättvisa!
Välkommen till 1 maj som är en
manifestation mot klasskillnader
och egoism.

Som grädde på moset avskaffar nu den
borgerliga alliansen i regeringen stopplagen, som förhindrat ombildningen av allmännyttiga hyreslägenheter till bostadsrätter. Värnamohögerns utförsäljning av
allmännyttan kan alltså fortsätta om det
vill sig illa!
*
DEN BORGERLIGA MAJORITETEN i
Värnamo vill även luckra upp strandskyddet för att kunna sälja ut våra
vackra stränder. Politikerna i Värnamo har redan fått kritik av läns-

Joni Väyrynen

Curt Vang

Röd Front – 1 majmöte i Värnamo
Bekämpa högern! Slut upp för arbetarpolitik och socialism!
Klockan 13.00 på Bruno Mathssons plats.

Tal och appeller av Joni Väyrynen, Värnamo, och Curt Vang, fullmäktigeledamot i Gislaved.
Underhållning av Anders Olsson, Värnamo.
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