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For deg som har 
etstedåbo: 

I 

• Det er vanlig at nesten hele lønna 
går til lån og husleie, for noen mer 
enn hele lønna. 

• 40 prosent av sosialbudsjettet i 
Oslo går til dekking av boutgifter. 

For deg som trenger 
etstedåbo: 
• I Oslo, hovedstaden i et av verdens 

rikeste land, er det registrert 5000 
boligløse og 50 000 står i boligkø . 
De virkelige talla er høyere. 

• I 1979 kosta en 3-4 roms leilighet 
en vanlig årsinntekt. I 1987 koster 
tilsvarende leilighet 4-6 vanlige 
årsinntekter. 

• Mangelen på leieboliger rammer 
de med dårligst økonomi hardest: 
Kvinner, ungdom, skilte og inn
vandrere. 

N s T E M M E 

Umulig å leie leilighet 
• 10 000 leieboliger er borte på 9 år. 
• Gårdeierne oppnår større profitt 

ved å leie bort dyrt på korttidskon
trakter, eller rive og bygge nytt. 

• Leiegårder står tomme, til tross 
for mangel på boliger og skyhøye 
priser. Dette kan skje fordi staten 
har oppheva utleieplikten. 

Hospitser 
og Oslo kommune 
• Mangelen på rimelige boliger har 

åpnet et snuskete hospitsmarked i 
Oslo. 

• Oslo Kommune kan bygge og kjø
pe gårder og ruste dem opp til bra 
utleieboliger. De kan leie dem ut 
billig, men gjør det ikke. 

• I stedet har Høyre og Arbeiderpar
tiet sørget for at private hospitseie
re har kunnet håve inn millioner av 
våre skattekroner gjennom gull
kantede kontrakter med Oslo 
Kommune. 

• Nils Riise er en av de som er blitt 
rik på Høyres og Arbeiderpartiets 
boligpolitikk. 
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Hvem har ansvaret 
for boligdyrtida? 
• Arbeiderpartiet har sørga for 

moms og eiendomsskatt på boli
ger. 

• Arbeiderpartiet - med støtte fra 
Høyre - sørga for å fjerne de siste 
restene av prisreguleringer på salg 
og leie av boliger. 

• Arbeiderpartiet og Høyre har i re
gjeringsposisjon latt være å bygge 
nok boliger. 

• Arbeiderpartiet lar i dag bankene 
sko seg på folks sjølsagte rett til å 
bo ved å gi dårlige lån til skyhøye 
renter. 

RV krever: 
• Stopp rivinga av boliger - bygg 

flere. 
• Ja til utleieboliger med bra stan

dard og trygge kontrakter 
• Gjeninnfør utleieplikten. 
• Øk husbankens andel av boligfi

nansieringa kraftig 
• Renta på boliglån ned til 5 prosent 

- 75 års avdragstid. 
• Fjern moms og eiendomsskatt på 

boliger. 

STEM KATE 
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Oslo Kommune, 
hospits og millioner 
Nils Riise heter Oslos største private 
hospitseier. Med penger fra sosialve
senet i Oslo har han i løpet av en 
sju-årsperiode bygd opp et forret
ningsimperium. Det strekker seg fra 
Sør-Odal til Bahamas. For Riise er 
bygårder et spekulasjonsobjekt, ikke 
et sted hvor folk bor. 

I 1985 kjøpte Riise Langesgt. 3 for 
2,5 mill. kroner. Oslo Kommune kun
ne brukt forkjøpsretten, men ville 
ikke. Riise ville gjøre gården om til 
hospits og tjene store penger på utleie . 
Nå har gården stått tom. Den er pant
satt for 13 millioner. Disse pengene 
har Riise brukt til å investere i andre 
prosjekter. 

Så ble Langesgt. 3 okkupert. Kam
pen som ungdommene fører, har 
tvunget Oslo Kommune til å imøte
komme kravene om å få leie i Lan
gesgt. 3. Kommunen har tilbudt Riise 
5 millioner for gården, men Riise vil 
tjene mer på den og har avslått til
budet. Han har anmeldt okkupasjo
nen til politiet. 

Politiet har flere ganger stilt seg på 
huseiernes side og kastet ut okkupan
ter og leieboere. Vil politiet stille seg 
på okkupantene og kommunens side 
dennegangen? 

RV støtter de som okkuperer boli
ger og vil fortsette å føre kampen for ' 
billige og bra boliger i Oslo Bystyre. 

RASCH INN I 

KateRasch 
er kunsthåndverker og 31 år. De tre 
siste årene har hun sittet i bydelsutval
get på St. Hanshaugen for RV. 
Hennes spesialfelt er boligpolitikk. 
Hun har vært aktiv i arbeidet med å 
grave fram i lyset Oslo Kommunes 
forretninger med tvilsomme hospits
eiere. Hun har stilt seg på de boliglø
ses side i kampen mot boligspekulan
ter og kommunen . Kate Rasch er 
medlem i Kvinnefronten og er aktiv i 
kampen mot porno. 
Stem henne inn i bystyret på RVs liste. 

BYSTYRET 
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