
STARTA GÅRDSFÖRENING

PÅVERKA 

DITT BOENDE

Har du idéer om hur trivseln, gemenskapen och inflytandet 
kan bli bättre? Förverkliga dem i en gårdsförening.



Var med och påverka ditt boende
Alla idéer är välkomna 
Funderar du över hur trivseln och tryggheten 
kan öka, gemenskapen och sammanhållningen 
bli bättre eller boendet blir mer miljövänligt? 
Eller har du idéer om hur ungdomarna kan känna 
sig mer hemma i området, trapphuset kan bli 
mer välkomnande eller lekplatsen kan bli ännu 
bättre? I en gårdsförening kan dina idéer bli 
verklighet.

I en gårdsförening kan man
• plantera växter på gården
• snickra
• spela boule
• gå stavgång
• måla
• dreja
• smida
• ordna studiecirklar



• spela spel
• ordna med nattvandring
• gympa ihop
• fixa grillfester
• fika och umgås i en mysigt inredd kaféhörna

Starta en gårdsförening 
Svenska Bostäder har tillsammans med Hyres-
gästföreningen Region Stockholm kommit 
överens om att hjälpa dig och dina grannar att 
få större inflytande i ert bostadsområde. Vi 
föreslår att ni startar en gårdsförening. 
  Det enda du och grannarna behöver bidra 
med är förslag på vad ni vill göra tillsammans. 
En summa pengar finns i en särskilt avsatt pott 
för att hjälpa till med att genomföra era planer. 

En gårdsförening är inriktad på handling och 
aktivitet, inte på byråkrati. Allt som krävs är att 
föreningen har en styrelse på minst tre personer 
och håller årsmöte. Medlemmarna får vara hur 
många som helst. Alla ska förstås ha ett hyres-
avtal med Svenska Bostäder. Det kostar ingen-
ting att vara medlem. 

Gör så här 
Vi vill göra det så enkelt som möjligt att komma 
igång. Kontakta oss på Svenska Bostäder eller 
Hyresgästföreningen så berättar vi mer. Ska vi 
ha ett möte eller räcker det med telefonkontakt? 
Du bestämmer. Självklart stödjer vi er också i 
det fortsatta arbetet.

Kontakta oss 
Birgitta B Sjöblom på Hyresgästföreningen, telefon 010-459 20 43 
e-post: birgitta. sjoblom@hyresgastforeningen.se
Bo Strömvall på Svenska Bostäder, telefon 08-508 370 60
e-post: bo.stromvall@svenskabostader.se



Vällingbyplan 2, Box 95, 162 12 Vällingby
Telefon 08-508 370 00. E-post: info@svenskabostader.se 

svenskabostader.se

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

Arenavägen 55, Box 101 17, 121 28 Stockholm-Globen 
Telefon 0771-443 443. E-post: info@hyresgastforeningen.se

hyresgastforeningen.se/stockholm

Börja påverka 
ditt boende nu.

Svanenmärkt tryckeri 
Åtta.45 Tryckeri AB


