
Maria 
– aktiv i en  

Lokal Hyresgästförening

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

Det är intressant och roligt 
att hjälpa andra 
– det ger mig en positiv 
känsla

”
”



Intresset växte fram

Maria började gå på möten i sin lokala 
hyresgästförening och blev snart invald i 

styrelsen. Ju mer hon var med desto mer 
intresserad blev hon. Efter ett antal år med olika 
uppdrag är hon nu ordförande.  

Vad gör en lokal Hyresgästförening?

Maria och styrelsen anordnar bostadsmöten där 
alla kan tala fritt om vad de tycker kan förbättras i 
området. Den lokala föreningen tar sedan vidare 
dessa synpunkter till representanter för 
bostadsbolaget. 

De förbättringar som bostadsbolaget lovar att 
genomföra bevakas sedan av styrelsen, och om 
de inte åtgärdas  kan det tas upp vid  
hyresförhandlingarna. På så sätt får 
hyresgästerna vara med och påverka sin 
boendemiljö.  

Jag är intresserad av 
att vara m
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Även sociala aktiviteter  

Föreningen anordnar även aktiviteter där de  
boende kan träffas och umgås, exempelvis  
sopp- och grillkvällar. Dessa aktiviteter är  
populära tillställningar som stärker grannsämjan i 
området. 

”När vi har en 
uppslutning på nära 
100 personer, det ger 

ganska mycket”

3 korta om att vara aktiv i en lokal  
Hyresgästförening: 

• Nya vänner och gemenskap
• Ger dig inflytande över ditt boende
• Utvecklar och förbättrar 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, exempelvis grannar och  
bostadsföretaget

Du kan förvänta dig av oss: 

• Utbildning
• Stöd från sakkunniga
• Engagerad Folkrörelse


