Bostadsvrålet 2016 – Myter, makt och motstånd
Program

Lördag 8 oktober
Invigning och Välkomna till Bostadsvrålet 2016
(Grand)

10.30-11.30

12.00-12.45
Parallella sessioner

Krisen i bostadsfrågan,
hur blev det så?
(Sal 126)

Stora maskiner, små människor filmvisning
(Filmrummet 118)

Kan lagstiftning ge alla rätten att
bo kvar?
(Sal 127)

13.00-14.30
Parallella sessioner

Nationell samling mot
renovräkning
(Sal 126)

Hur skapar vi ett hållbart Uppsala?
(Grand)

Planering av fler bostäder för alla
(Sal 127)

15.00-16.00
Parallella sessioner

Boken ”Rätt att bo kvar”
(Sal 126)

Projektet Goda bostäder
(Sal 116)

Komitet Obrony Lokatorów
(Sal 127)

16.15-17.45
Parallella sessioner

Att renovera för
människor och miljö
(Sal 126)

Kampen mot vräkningarna i Tensta
- där makten fick vika sig.
(sal 116)

Boken ”13 myter om
bostadsfrågan”

20.00

Fest på Cousteau, Drottninggatan 12.

(Sal 127)

Programpunkter

Lördag 8 oktober

12.00 – 12.45
Krisen i bostadsfrågan, hur blev det så?
Arrangör: Critical Urban Sustainability
Hub/Institutet för bostads- och urbanforskning
Situationen på bostadsmarknaden har blivit så
akut att det på flera sätt går att jämföra med
den som motiverade massproduktionen av
miljonprogrammet. Men hur kunde denna nya
kris uppstå? Bland förklaringarna finns det
ekonomiska bakgrundsaspekter, politiska
beslut, och ideologiska strömmar. Irene Molina,
Professor i kulturgeografi, IBF, Uppsala
universitet.

Stora maskiner, små människorfilmvisning

Kan lagstiftning ge alla rätten att bo

Arrangör: OnePeople International

Arrangör: Hyresgästföreningen

I Sverige har den ideella föreningen OnePeople
gjort korta filmer ihop med
hyresrättsinnehavare från
renovräkningsområden samt ensamkommande
flyktingar på kommunala boenden. OnePeople
International är en filmförening som kopplar
ihop erfarenheter i olika delar av världen.
Filmvisning och diskussion med Sandeep
Dinker, ordförande OnePeople International.

kvar?
Vad är egentligen viktigast för att förhindra
renovräkning och ge alla möjligheten att bo
kvar? Har vi i detalj de lagstiftningsförslag som
krävs? Eller är det kanske till och med så att det
är mer än bara lagstiftning som behöver
förändras?
Johan Lindahl (bostadspolitisk utredare), Johan
Candler (jurist) och Lena Jansson Nordin
(förhandlare) samtalar med deltagarna.

13.00 - 14.30
Nationell samling mot renovräkning

Hur skapar vi ett hållbart Uppsala?

Planering för fler bostäder för alla.

Arrangör: Alla ska kunna bo kvar.

Arrangör: Jordens vänner Uppsala
Presentation och diskussion kring
utställningen, om hur vi skapar ett hållbart
Uppsala.

Arrangör: Tatjana Joksimović

Hyresrättsinnehavare från olika delar av Sverige
berättar om sina erfarenheter av renovräkning.
Efter berättelserna hålls en workshop.

En workshop som visar en nyanserad och
praktisk approach när det kommer till
planering och byggande, roller, ansvar,
utmaningar och möjligheter. Tatjana är arkitekt
från Belgrads Universitet med teknmag i
tillämpad IT på Chalmers. Hon har arbetat med
kommunal stadsplanering, utveckling av ITstöd i medborgardialog och effektiva
planprocesser, i flera städer.

Programpunkter

Lördag 8 oktober

15.00 – 16.00
Boken ”Rätt att bo kvar”

Projektet Goda bostäder

Komitet Obrony Lokatorów (Kommittén

Arrangör: Rätt att bo kvar

Arrangör: Jagvillhabostad.nu

för Hyresgästers Försvar)

Redaktörerna till handboken Rätt att bo kvar

Ett projekt med idé att bygga en ny kooperativ
plattform för hyresboenden. Initiativets tre
primära syften är att skapa bostäder för
boenden, utgöra en kritik av rådande system
(konventionell byggande, vinst i alla led, det
politiska systemet) men också att skapa en
plattform för fortsatt förändring.

Arrangör: Dominika V. Polanska

Kampen mot vräkningarna i Tensta –
där makten fick vika sig

Boken ”13 myter om bostadsfrågan”

ger definitioner på de processer som leder till
bortträngning, samt praktiska tips på hur en
kan gå tillväga vid en planerad renovering
presentationen följs av samtal.

Den polska organisationen Komitet Obrony
Lokatorów föreläser om sin verksamhet, om
problem och möjligheter de stött på samt
berättar om strategier som de funnit
framgångsrika i den polska kontexten. Efter
föredraget diskuterar vi gemensamt vilka
lärdomar vi kan dra från deras erfarenheter i
relation till svenska förhållanden.

16.15 - 17.45
Att renovera för människa och miljö
Arrangör: Jordens vänner Uppsala och Centrum
för miljö- och utvecklingsstudier (Uppsala
universitet)
Hur kan vi renovera för att nå de svenska
klimat- och miljömålen och samtidigt värna
rätten att bo kvar? Vilka värden och
möjligheter finns det i miljonprogrammet och
vad är egentligen en hållbar renovering?
Diskussion med Sonja Vidén stadsbyggnadsoch bostadsforskare vid KTH och Mikael
Mangold doktorand vid Chalmers.

Arrangör: Ort till ort
En berättelse om när boende i Tensta med
hjälp av aktivister från andra förorter tvingade
politiker och bostadsbolag till reträtt.

Arrangör: Critical Urban Sustainability
Hub/Institutet för bostads- och urbanforskning
(Uppsala Universitet)
I boken reder forskningsnätverket CRUSH ut
begreppen kring påståenden som ofta kommer
upp i bostadsdebatten. Tanken med boken är
inte att skapa debatt, snarare att nyansera den
som redan förs. Emil Pull, Doktorand vid Malmö
högskolan, Urbana Studier och Irene Molina,
Professor i kulturgeografi, IBF, Uppsala
universitet.

Utställningar

8-9 oktober

Under hela helgen finns en rad olika utställningar att ta del av, du hittar dem inne på Grand.
Utställning Hållbara Uppsala

Privatiseringen av

Våra Hem

Den Urbana Fronten

Arrangör: Jordens vänner Uppsala

Stockholm

Arrangör: Våra hem

Arrangör: Katarina Despotović

Hur kan ett framtida Hållbara
Uppsala se ut?

Arrangör: Högdalens Vänner

I Gränby i Uppsala samlades

Katarina Despotović visar

http://hallbarauppsala.weebly.co
m/

En karta över utsålda centrum

grannar i nätverket Våra Hem, för

fotografier ur boken

längs T-banenätet i Stockholm.

att med konst och kultur
bearbeta hur renovräkningarna
påverkade dem själva och deras
område

Filmvisningar

8-9 oktober

Flera filmer har gjorts av boende i renovräkningskvarter i Sverige, bland annat Pennygången, Täljstenen, Gränby, Kvillebäcken, Tensta, Högdalen
och Hagsätra. Under Bostadsvrålet kommer filmerna att rulla vårt filmrum.

Program

10.00-11.30
Parallella sessioner

Söndag 9 oktober

Stadsvandringar
Samling på stan, se
programbeskrivningar nedan.

11.30-12.15

Vägen till korruption
(Sal 116)

Lunch

12.15-13.15

Feministisk stadsplanering

Stad åt alla

Parallella sessioner

(Sal 126)

(Sal 116)

13.30-14.45
Parallella sessioner

Att utnyttja bostadsbristen
på andrahandsmarknaden
(Sal 126)

Who’s got the power?
(Sal 116)

15.00-16.00

Kvinnors roll i lokalsamhället
- om boende och transporter
(Sal 127)

Husockupationer som motstånd
mot renovräkningar
(Sal 127)

Boken ”Den urbana fronten”
(Sal 127)

Gemensam avslutning: Hur når vi stadsutveckling utan gentrifiering?
(Grand)

Programpunkter

Söndag 9 oktober

10.00 – 11.30 Stadsvandringar
På söndag morgon finns möjlighet till möjlighet till tre olika guidade stadsvandringar i olika delar av Uppsala.

Uppsala genom tiderna

Vandring i alternativa visioner

Kulturvärden i Täljstenen

Prof Mats Franzén guidar under en vandring

Lokstallarna i Boländerna skrek efter kreativa

Arkitekturhistoriker Carl-Erik Bergold visar runt

genom centrala Uppsala där du får lära dig mer

verksamheter som skulle fylla byggnaden och

i kvarteret Täljstenen, som kommer renoveras

om hur staden har kommit att formas historiskt

skapa en plats för möten mellan redesignat

inom en relativt snar framtid, och berättar om

av de institutioner och grupper av människor

junk och köpstarka infartsparkerare. Jernhusen,

synen på och förvaltningen av modern

som verkat och levt i den.

fastighetens ägare, hade andra planer.. Kom

kulturmiljö: om den goda bo-staden.

Samlingsplats: Rondellen i korsningen St

med och leta efter nästa plats som utan bättre

Samlingsplats: Täljstensvägen 1B

Johannesgatan/Kyrkogatan

framförhållning riskerar försvinna istället för att

Guide: Arkitekturhistoriker Carl Bergold

Guide: Professor Mats Franzén

bli pulsen i vår gemensamma kamp för att
återvända till en livsstil inom planetens gränser.
Samlingsplats: Stadshuset, i hörnet
Kungsg/Vaksalag.
Guider: Linnéa Abrahamsson och Olle Hedberg.

10.00 – 11.30 Parallella sessioner
Vägen till korruption

Kvinnors roll i lokalsamhället - om boende och transporter.

Arrangör: Våra Hem

Arrangör: Sveriges Quinnoråd

Efter att länge ha legat högt på rankningen över länder fria från korruption

Välkommen till ett inspirationsmöte där vi talar om boende och närmiljö

sjunker nu Sverige. Detta ser vi även i bygg- och fastighetsskandaler, inte

samt behov av jämställdhetsperspektiv i boendeplanering. Kvinnor saknas

minst i det Uppsalabaserade bolaget Rikshem. Hur ser vägen till korruption

där beslut fattas! Det måste vi ändra på. Leder workshopen gör Kirsti

ut? Presentation av en kommande konferens på detta tema samt en

Kolthoff, Sveriges Quinnoråd (SweQ)

temadiskussion om så kallad mikrokorruption. Presenterar gör Emma
Wallrup, riksdagsledamot och tidigare kommunpolitiker i Uppsala

Programpunkter

Söndag 9 oktober

12.15 – 13.15
Feministisk stadsplanering

Stad åt alla

Husockupationer som motstånd mot
renovräkningar

Arrangör: Kvinnors byggforum

Arrangör: Allt åt alla Uppsala

Kvinnors Byggforum kommer berätta om sitt
arbete med att formulera vad feministisk
stadsplanering kan vara. Vi ger en kort
teoretisk bakgrund och vi visar på ett antal
konkreta exempel. Som röd tråd har vi de
konflikter som pågår runtom i våra städer.
Genom att synliggöra maktrelationer mellan
berörda aktörer får vi också syn på rådande
normer och vilka prioriteringar som görs, och vi
lär oss hur vi kan förändra.

Staden tillhör dem som bor i den. Att hävda
rätten till staden innebär att erkänna
människors behov av en bostad, att få röra sig
överallt. Rätten till staden handlar om att vägra
skapandet av offentliga rum där obemedlade ej
äga tillträde och en bostadsmarknad som
syftar till att göra byggherrar ännu rikare. För
att rätten till staden ska bli mer än en politisk
slogan krävs taktiker och strategier. Med
exempel från flera städer berättar vi om vad vi
har gjort för att städerna ska tillhöra alla.

Arrangör: Dominika V. Polanska

Att utnyttja bostadsbristen på
andrahandsmarknaden

Who’s got the power?

Boken ”Den urbana fronten”

Arrangör: One People International

Arrangör: Nätverket Våra Hem

Arrangör: Studentboet

Hur ser våra liv ut där vi bor och varför gör det

Ett samtal om hyresvärdens makt att välja
hyresgäst och vanliga lagbrott. Bygg din egen
annons och bestäm vem som tränger igenom
nålsögat!

det? I denna workshop försöker vi hitta vad

Fotografen Katarina Despotovic introducerar
sin bok Den Urbana Fronten, i vilken hon
tillsammans med urbanforskaren Catharina
Thörn beskriver omvandlingen av området
Kvillebäcken i Göteborg. I ord och bild följer de
hur en vardaglig plats förvandlas till en så
kallad urban front, en gräns där en ny stad ska
växa fram. Efter introduktionen följer en kort
workshop där vi på en karta försöker identifiera
Uppsalas urbana fronter.

Vi gör nedslag i tre lokala kamper mot
renovräkning och privatisering i Stockholm och
diskuterar husockupationerna som
motståndsform i dessa. Med Mattias Wåg,
Steven Cuzner och Ulrika Dahl.

13.30 – 14.45

som kan bli grunden till korta filmer om makt
och vad man kan göra för att förbättra våra
situationer. Kom och dela med dig av tankar
kring de maktperspektiv som rör oss alla.!Om
du vill kan vi fortsätta med filmträffar varje
vecka och och skapa filmer utifrån idéerna som
kommer fram. Innan workshopen kan du gärna
se några av våra filmer, som rullar i filmrummet
hela helgen.

Programpunkter

Söndag 9 oktober

15.00 – 16.00
Gemensam avslutning: Hur når vi stadsutveckling utan gentrifiering?
Arrangör: Bostadsupproret.
Det råder idag ett starkt samförstånd om att det finns enorma problem i den svenska bostadspolitiken, bland annat bostadsbrist, för dåligt bostadsbyggande,
omfattande upprustningsbehov, segregerade städer och gentrifierande krafter. Hur når vi stadsutveckling utan gentrifiering med konkreta alternativ till
dagens bostadspolitik som vi kan kämpa för på lokal och nationell nivå? Hur kan vi komma ur att endast reagera på andras förslag och istället vara en
progressiv politisk kraft? Med utgångspunkt i boken Rätt att bo kvar (handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering) leder vi ett
rundabordssamtal om hur vi tar fram fler förslag eller visioner för den typen av bostadspolitik vi vill ha.
Samtalsledare: Malin Stenborg och Mathias Krusell

Utställningar

8-9 oktober

Under hela helgen finns en rad olika utställningar att ta del av, du hittar dem inne på Grand.
Utställning Hållbara Uppsala

Privatiseringen av

Våra Hem

Den Urbana Fronten

Arrangör: Jordens vänner Uppsala

Stockholm

Arrangör: Våra hem

Arrangör: Katarina Despotović

Hur kan ett framtida Hållbara
Uppsala se ut?

Arrangör: Högdalens Vänner

I Gränby i Uppsala samlades

Katarina Despotović visar

En karta över utsålda centrum

grannar i nätverket Våra Hem, för

fotografier ur boken

längs T-banenätet i Stockholm.

att med konst och kultur

http://hallbarauppsala.weebly.co
m/

bearbeta hur renovräkningarna
påverkade dem själva och deras
område

Filmvisningar

8-9 oktober

Flera filmer har gjorts av boende i renovräkningskvarter i Sverige, bland annat Pennygången, Täljstenen, Gränby, Kvillebäcken, Tensta, Högdalen
och Hagsätra. Under Bostadsvrålet kommer filmerna att rulla vårt filmrum.

