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Först och främst vänder jag mig till dig som bor i Mora Strands 

lägenheter men även till de föräldrar som bor i villa och har barn. Den 

16/12-19 togs beslutet i Mora kommunfullmäktige att 700 lägenheter 

som Mora Strand äger ska säljas på sikt. Allianspartierna, Morapartiet 

och Sverigedemokraterna tycker att detta är ett jättebra förslag. 

Socialdemokraterna ville att ärendet skulle göras om (återremiss) då 

detaljstyrningen av ägardirektivet* var extremt detaljerat. S fick medhåll 

av V och MP men det avslogs. Därefter yrkade V på att all text som har 

med att lägenheter ska säljas skulle tas bort från ägardirektivet. Efter 

den omröstningen  stod det klart att det är endast V som inte vill sälja ut 

lägenheter från Mora Strand. Det står nu klart att alla partier utom V vill 

att Mora Strand ska frångå Allmännyttans ledord. citat: “Allmännyttan är 

kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda 

goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och 

hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och 

samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.” 

En av effekterna när din lägenhet säljs är att hyran kommer att gå upp. 

Det kommer helt enkelt bli dyrare att bo för dig som får ny hyresvärd. En 

annan effekt är att våra barn får det ännu svårare att hitta en första 

bostad på grund av en generellt höjd hyresnivå vilket innebär att fler 

barn måste bo kvar längre hemma än de vill. V anser att Mora Strand 

ska ta ledartröjan att bygga nya lägenheter. Andra aktörer är välkomna 

att bygga men inte till priset av att Mora Strand måste sälja av sina 

lägenheter. Det är enbart en röst på Vänsterpartiet som kan stoppa 

tokprivatiseringen vid valet 2022 i Mora. Centern, Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Morapartiet, Sverigedemokraterna, 



Socialdemokraterna och Miljöpartiet är nu svaret skyldiga hyresgästerna

hos Mora Strand vilka fastigheter de vill sälja!

*Ägardirektiv = Ett dokument som säger hur de styrande i kommunen vill

att, i det här fallet,  Mora Strand ska agera.
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