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Samtliga medlemmar i styrelsen för jagvillhabostad.nu Malmö är relativt nya
i organisationen varför en del av arbetet har varit att förstå och sätta sig in i
jagvillhabostad.nu samt identifiera strukturer och roller. Ett arbete som inletts
under året var att nationellt ta fram en mer hållbar medlemsrekrytering samt
få en tydligare organisationsuppbyggnad och verksamhet. Detta var några av
huvudfrågorna under den Kick-off som gick av stapeln i september där vi fick
en hel del professionella råd och tips inför framtiden. I detta arbete medverkade
även flera medlemmer av Malmöstyrelsen.
2014 var även supervalåret och Nationella Styrelsen tog, tillsammans med
kansliet, fram en plan för JVHB.nu:s deltagande under Almedalsveckan där man
gick på den beprövade kampanjen #byggmer. Veckan genomsyrades av parollen
”Bostad - En mänsklig rättighet”, och flera av Malmös styrelsemedlemmar
deltog i seminarier och debatter. Många av de kontakter som togs under veckan
kräver uppföljning under kommande verksamhetsår.
Ett av organisationens prioriterade mål under 2014 har varit att “Bostäder
för unga ska vara en av de frågor som genomsyrar valrörelsen.” Som ett
led i det arbetet har medlemmar i Malmö bland annat deltagit i seminarie
och paneldebatt om bostadspolitik med ungdomar som primär målgrupp
arrangerad av ABF.
Organisationen har i egenskap av viktig aktör och som representant för
“de bostadssökande ungdomarnas röst” på bostadsmarknaden deltagit i
Länsstyrelsens årliga Bostadsmarknadsanalys.
Under året har medlemmar ur organisationen även deltagit som referenser i
utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.
Med Christer Larsson som särskild utredare ska utredningen göra en översyn
av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Syftet med uppdraget
är att stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för
individen, livsmiljön och den hållbara samhälls-utvecklingen. I detta arbete
har organisationen bidragit med unga vuxnas och bostadslösas perspektiv på
bostadsmarknaden.

