Skabelon til formulering af

RØDE MÆRKESAGER
Vores udfordringer i forhold til at gøre dette til
en vindersag?

MÆRKESAG:

Garanti for billige
studieboliger

Vi kan kun realisere dette,
hvis vi får S til at bakke op.
os
Og det er ikke sikkert, at de vil give
den sejr, hvis vi gør det til en
mærkesag.

PARTIFORENING:

SF Skiby

Vores styrker i forhold til at gøre dette til
en vindersag?
I kommunen har vi ret ma
nge
boliger, som kan prioriter
es til unge.

Der er stor efterspørgse
l efter boliger hos unge
og
det er et bredt anerkend
t problem, men ingen har
taget hånd om at løse de
t. Det er derfor en oplag
t
sag at gribe.

Hvorfor er mærkesagen vigtig?

Hvem vil modarbejde vores mærkesag?
Ældresagen mener, at bolig
erne
skal gå til de ældre.
V og K er imod, da de me
ner, man
skal lade markedet bestem
me priserne og udbud af boliger
.

Vi vil gerne holde på de unge, så
de bliver i kommunen og stifter
familie og etablerer deres arbejdsliv.
Vi har gode muligheder for, at de
unge kan uddanne sig og tage
arbejde, men ingen gode bolig
muligheder.

Hvem vil hjælpe os med vores mærkesag?

Vi skal gøre S
til vores
allierede og de u
nge skal
selvsagt bakke
op. Desuden
skal vi have de
store boligforeninger til a
t støtte ideen
og være samar
bejdsvillige.

Disse aktiviteter vil vi gennemføre, for at skabe synlighed og lokal opbakning
omkring vores mærkesag på til Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021.

Aktivitet

Arrangere et åbent debatmøde
om problemet på det lokale
gymnasium sammen med 2-3
af de andre partier og
repræsentanter fra
boligforeningerne.
Pressen skal også inviteres.

Hvorfor?

Det er vigtigt at
ambassadører
gode
få nogle
blandt de unge, som kan hjælp
med at løfte sagen.
Sammen med de andre partier
(blå) kommer vi til at stå som
dem, der vil ﬁnde gode
løsninger for de unge.

Hvornår?

Februar 2021

Aktivitet

Vores byrådsmedlem sk
al tage
med en ung ud og sø
ge en
billig bolig til næste
studieår
– og vi forsøger at
invitere en
journalist med. Ellers
bruge det
på SoMe.

Hvorfor?

øre det
Det vil synligg
SF Skiby vil
problem, som
g på.
ﬁnde en løsnin

Hvornår?

Juni 2021

Aktivitet

Vi laver en aktivistisk handling
sammen med SFU, hvor en masse
unge og vore byrådsmedlem sov
er i
soveposer foran rådhuset.
Vi inviterer pressen og laver pr
essemeddelelse med vores forslag,
som
vi går til valg på i november.

Hvorfor?

Vi skal lave noget larm og
samtidig engagerer vi de
unge i sagen.

Hvornår?

August 2021

