
Anli 
– aktiv som Husombud

Hyresgästföreningen är en demokratisk 
medlemsorganisation för hyresgäster. 
Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bo-
stad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt 
boende där människor och samhälle utvecklas. 
I dag är över en halv miljon hushåll medlemmar i 
Hyresgästföreningen.

Mer material
Denna folder är en av fem framtagna för att när-
mare beskriva vad det innebär att vara aktiv inom 
Hyresgästföreningen. 

Till foldrarna finns fem tillhörande filmer, dessa 
hittar du på youtube under namnen:

Aktiv i Arbetsgrupp
Förtroendevald i Föreningsstyrelse
Ledamot i Förhandlingsdelegation 
Aktiv som Husombud 
Aktiv i en Lokal Hyresgästförening
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Hyresgästföreningen Region Mitt
Telefon: växel 0771-443 443
Hemsida: hyresgastforeningen.se

Värdet för mig är att jag 
faktiskt kan göra skillnad 
och hjälpa mina grannar 
till ett bättre boende. Att 
känna sig viktig är faktiskt 
ganska skönt

”

”



En förmedlande länk

Anli började som husombud i sitt område i 
Strängnäs för två år sedan. Hon visste då inte 

exakt vad uppdraget handlade om men slängde 
sig in i den nya utmaningen med nyfikenhet. 

Genom Hyresgästföreningen har hon fått 
utbildning och en möjlighet att träffa andra 
husombud. Anli har även deltagit i workshops 
med bostadsbolaget.

Efter att ha genomfört enkätundersökningar bland 
de boende i området har hon arbetat fram ett 
antal förbättringsåtgärder. Dessa åtgärder har 
Anli sedan diskuterat med bostadsbolaget, för att 
komma fram till lämpliga åtgärder.

Och det är just detta arbete, att få mandat att 
påverka och framföra hyresgästernas tankar och 
idéer som är det roliga med att engagera sig som 
husombud. 

Jag är intresserad av 
att vara husom

bud, 
kontakta m

ig!
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Att framföra hyresgästernas tankar 
och idéer

”Jag är kontakten 
mellan de boende och 
bostadsbolaget med 
hyresgästföreningen i 

ryggen” 3 korta om att vara aktiv som husom-
bud: 

• Känna till vad hyresgästerna vill förbättra i 
området

• En förmedlande länk mellan hyresgästerna, 
bostadsbolaget och Hyresgästföreningen

• Ger dig inflytande över ditt boende

Vi förväntar oss av dig: 

• Att du tar ansvar för ditt uppdrag
• Glädje och engagemang
• Lätt för att samarbeta med alla inblandade 

aktörer, t.ex. grannar och bostadsföretaget

Du kan förvänta dig av oss: 

• Utbildning
• Stöd från sakkunniga
• Engagerad Folkrörelse

Att vara husombud

Att vara husombud innebär att vara förtroende-
vald i Hyresgästföreningen.

Genom att vara länken mellan Hyresgästfören-
ingen och bostadsområdet kan du bidra till ett 
större medlemsinflytande över exempelvis hyror, 
hyresvillkor och ditt bostadsområde.


