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Bolig. l(an lejerne stole

på

de foll<evalgte?
i

JamesArbø|,

kom

lGttesund Z

Ældre Sagen med doku-

Horsens,

formand LLO Horsens
I(an lejerne stole på de folkevalgte så som folketings-

medlemmer, regeringen
og de lokale byrådsmedlemmer?
For det første er det i Fol-

ketinget besluttet, at man
ikke vil hjælpe lejerne, når
der opstår fugt/skimmelsvamp i lejemålet, der el-

Iers kan medføre sygdom
resten af livet - det har vi
oplevet. Desuden kommer
udgifter for det offentlige i
form af fravær fra arbejde,

september ligesom

mentation for, hvad der Vil
ske, og så sker der alligevel
først noget i 11. time.
Regeringen og Dansk
Folkeparti ville ellers straffe de ældre, men nu er hele
denne sag udskudt, og
imens skal lejerne så vente
på at få at vide, om de er
købt eller er solgt.
I det forgangne år har vi
lokalt oplevet, at byrådet

med Dansk Folkeparti i
spidsen ved formanden for

teknik og miljø har lagt
vægt på, at det var for dyrt

at vedligeholde kommunens ejendomme og så

ver boliger ned. Hvad

ri

bli

geringen med støtte fra

medicinudgifter m.v. Ja, re-

ver det næste?
Hvad med de ejendom-

Dansk Folkeparti og Social-

me, som de private har?

demokratiet ville ikke gøre

Skal de så stå og forfalde,
fordi man ikke her vil vedli-

noget ved problemet, og
flere og flere lejere bliver
syge, mens man lukker øjnene - til gavn for hvem?
Når vi så på det seneste

oplever, at regeringen vil
tage boligsikring fra de æl-

dre, er det, vi ikke kan forstå, at man vil føre en så-

dan politik. Lejernes

LO

geholde dem?
Alt i alt føres der en politik i dagens Danmark, som

er

til

skade for mange af

vores lejere, og nu har man
i stedet har sat fokus på
flygtninge, som skal have
en bolig, og de andre bliver
så sat bagerst i køen.

