
Sonny 
– förtroendevald i 
Föreningsstyrelse

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

Medlemmarna bestämmer 
vilket håll vi ska arbeta åt
– vi måste hela tiden vara 
lyhörda och lyssna

”
”



Att engagera sig

För Sonny började allt med ett medlemsbrev 
med information om Hyresgästföreningen. 

Efter ett årsmöte valde Sonny att engagera sig i 
föreningsstyrelsen i Askersund. 

Hyresgästföreningen i Askersund arbetar med 
opinionsbildning genom att påverka politiken. 
Föreningsstyrelsen för medlemmarnas talan och 
hjälper hyresgäster att organisera sig. 

Sonny berättar att hans engagemang bygger på 
att tillvarata hyresgästernas intressen. En viktig 
del är att stödja och utveckla det lokala 
engagemanget. Ju fler vi är ju mer kan vi 
åstadkomma. 

Jag är intresserad av 
att vara engagerad i 
föreningsstyrelsen, 
kontakta m

ig!
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Föreningsstyrelsen bevakar 
lokalpolitiken

Genom att bevaka lokalpolitiken har föreningen 
koll på vad som händer i Askersund. Sedan förs 
en dialog med politikerna, allt för att de beslut 
som fattas ska bli så bra som möjligt för 
hyresgästerna. 

”Vi bevakar och lyssnar”

”Alla har rätt till att tala”

3 korta om att vara förtroendevald i 
föreningsstyrelse: 

• Det ger dig möjlighet att vara med och skapa 
bra villkor för hyresrätten i din kommun

• Det är engagerande och lärorikt och skapar 
möjlighet att delta i samhällsdebatten

• Företräda Hyresgästföreningen i kontakten 
med beslutsfattare, medlemmar och  
hyresgäster

Vi förväntar oss av dig: 

• Att du tar ansvar för ditt uppdrag
• Glädje och engagemang
• Vara en god ambassadör för  

Hyresgästföreningen 

Du kan förvänta dig av oss: 

• Utbildning
• Stöd från sakkunniga
• Engagerad Folkrörelse


