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Starta gårdsförening!
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Har du idéer om hur trivseln, gemenskapen och inflytandet
kan bli bättre? En gårdsförening kan förverkliga dem.
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Starta en gårdsförening!
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Vill du påverka
ditt boende?
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bostadsområde kan bli ännu
trevligare.
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Intresserad eller vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Vasiliki Papayannis på Hyresgästföreningen,

Hur gemenskapen och sammanhåll-
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kan bli miljövänligare. Hur ungdo-

• spela boule

e-post: bo.stromvall@svenskabostader.se

marna kan känna sig mer hemma i

• gå stavgång

Börja påverka ditt boende nu.
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