
 

 

LITA-  
appen 

 

Vad är det bästa 

med att bo här? 

 

Vad skulle kunna 

vara bättre? 

 

Vill du vara med 

och hjälpa till? 

 

Vad tänker hyresgästerna om 

sitt bostadsområde?  

LITA-appen/trygghetsvandring 

Trygghetsvandring kan ske traditionellt med papper 

och penna eller genom LITA-appen som är den digi-

tala varianten vi har utvecklat. Appen skapar möjlig-

heter att snabbt samla in uppgifter, paketera dessa och 

skriva ut ett protokoll som kan ligga till grund för en 

fortsatt dialog med hyresgästerna. 

 

Engagera och organisera hyresgästerna 

Efter trygghetsvandringen kan hyresgästerna tillsammans arbeta fram för-

slag på förändringar. Dessa förslag förankrar ni hos hyresgästerna. När vi 

träffar bostadsbolaget så vet ni vad hyresgästerna tycker om ert förslag. 

 

Så här gör ni om ni vill börja 

Kontakta din boendeutvecklare eller annan regional kontaktperson för att 

få inloggningsuppgifter till appen (se nedan). Ladda ner appen enligt ne-

dan. Appen är under 2022 kostnadsfri.  

Norrland: Ida Söderholm 

Aros Gävle: Lisa Pehrsdotter 

Sydost: Edit Tornerhjelm 

 

mail.förnamn.efternamn@hyresgastforeningen.se 

Appstore 

Västra Sverige: Jesper Bryngelsson 

Norra Skåne: Shler Bradostin 

Södra Skåne: Sanna Axelsson 

Riksförbundet: Sophia Lövgren & 

Kenneth Berglund 

Google Play 
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  Att använda LITA-appen 

 

1. Informera hyresvärden.  

2. Bestäm en dag för inventering 

3. Bjud in berörda hyresgäster till en 

dag för inventering 

4. Träffas och berätta om LITA-appen 

och planen för kvällen. 

5. Notera i LITA-appen 

6. Bjud in hyresgästerna till möte i lo-

kalen, presentera resultatet 

7. Arbeta fram förslag på lösningar, t ex 

i en arbetsgrupp  

8. Förankra alla förslag hos hyresgäster-

na, för bästa resultat. 

9. Bestäm hur ni önskar föra samtal 

med hyresvärden 

10. Med bra förankrade förslag kallar ni 

till samråd. 

11. Kallelser med dagordning för god 

förberedelse. 

12. Protokollför alla beslut som fattas, 

vad, när och hur. 

13. Återkoppla tillbaka till hyresgäster-

na efter samråd. 

Läs mer på följande adress/länk: 

 

www.hyresgastforeningen.se—välj 
Engagera dig—välj Trygghet och 

grannsamverkan för mer info. 

 

Hyresgästföreningens uppdrag 

Hyresgästföreningens verksamhet ska utgå från hyresgästernas priorite-

ringar. Vi ska vara den ideella föreningen som tillsammans med de bo-

ende ska skapa ett bättre boende med rimliga kostnader för dagens och 

morgondagens hyresgäster. 

 

Trygghetsvandringar 

Olika aktiviteter i grannskapet syftar till att tillsammans med hyresgäs-

terna inventera vårt bostadsområde med målet att skapa det goda boen-

det för alla. Vi gör det tillsammans med barnen, äldre, funktionshind-

rade, cyklister, gående och bilägare, och andra hyresgäster. 

 

LITA-modellen 

LITA är ett begrepp som handlar om att utveckla sitt boende och finns 

som studiecirkelmaterial. (Prata med din boendeutvecklare) 

• Levande bostadsområde för alla boende, besökare och gäster. 

• Inkluderande och välkomnande boende 

• Tryggt och säkert boende att leva och bo i 

• Attraktivt boende som lockar andra i staden att besöka. 

 

Det är hyresgästerna som vet vad som 
saknas för att skapa det goda boendet. 

LITA-modellen kan vägleda och hjälpa 
till i det arbetet.  

                                                       
Följ QR koden för länk till aemsida, 

med lathund m.m. 
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