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Känn er du dig

Känner du dig överkörd av din hyresvärd? Har
hyran rakat i höjden efter ett stambyte eller
renovering, medan din pension eller lön inte
ökat med en enda krona? Skulle du vilja säga
ifrån, och stå upp för det som hemmet ska
vara – en rättighet?
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Renovräkt
är en handbok för alla som är intresserade av
bostadsfrågor. För hyresgäster och aktivister fungerar den
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även som en praktisk
guide i motstånd.
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Vill du stå upp för

–en rättighet?
Mer information på

www.renovrakt.se

info@renovrakt.se

beställ boken direkt på www.verbalforlag.se

