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Stockholms
Auktionsverk

Tusentals tågade
för pensionärerna
De tågade från Humlegården till Mynttorget – för
fattiga pensionärers skull.
Tusentals människor slöt
upp i onsdags.
– Det är dags att kommunerna tar sitt ansvar,
säger arrangören Jeanette Höglund från Vid din
sida.

Vi gör det enkelt!

Fri hemvärdering och fri transport.
Vi erbjuder kostnadsfri hemvärdering av hela hem samt enstaka föremål.
Vill du till exempel sälja konst, möbler, belysning, mattor, keramik,
silver, glas, klockor och smycken? Boka tid med en av våra värderingsexperter
för ett hembesök. Vi erbjuder fri transport av föremål till försäljning på
våra dagliga onlineauktioner. Boka tid redan idag!
Dina föremål exponeras både på online.auktionsverket.se och lauritz.com,
som är nordens största auktionsplattform med 27 auktionshus,
ca 12 000 igångvarande auktioner och 5 miljoner onlinebesök i månaden.
för mer information kontakta oss
Stockholm, Magasin 5 vardering@auktionsverket.se 08-453 67 42 | Stockholm, Globen
vardering.globen@auktionsverket.se 08-686 98 80

www.online.auktionsverket.se

l De tågade från Humlegården mot Mynttorget för att
överlämna en namninsamling som Jeanette Höglund
startat, till Stefan Löfven.
73 800personer har skrivit
under.
Arrangören Vid din sida
hade beställt 800 rosa mös�sorna till demonstranterna,
men dessa räckte inte till
alla. Jeanette Höglund uppskattar att ungefär 2 500
personer deltog. De skanderade ”Sluta svamla, ta hand
om de gamla!”.

Ebbe Skoog och Susanne Eklund hade åkt från Gävle för
att demonstrera.Foto: Pekka Pääkkö

Det är fruktansvärt hur de
har det, säger Jeanette Höglund.
▸▸Vad vill ni uppnå konkret?

▸▸Varför en demonstration
om utsatta pensionärer?

– För att jag har fått nog av
hur situationen är för fattiga
pensionärer, hemlösa pensionärer och pensionärer
över lag. Nu räcker det. Det
går inte att ha hemlösa och
dementa pensionärer på gatan. De får ut mellan 4 600
och 7 000 kronor i månaden.

Evue Wallinder med initiativtagaren Jeanette Höglund
och ”framtidens pensionär”.

– Att kommunerna börjar ta ansvar för sina pensionärer. Det måste se över hur
många som lever på gatan.
På påskdagen hade vi påskmiddag på restaurang. Man
ska inte behöva känna sig
bortglömd för att man varit
hemlös. De här människorna finns faktiskt. Det känns
bra när vi kan göra skillnad,
säger Jeanette Höglund.
Louise Kristoffersson
Linnea Gustafson

