
 

     

 

Nu är påsken över för denna gång, i år bjöd den på en härlig försommarvärme. Hoppas ni 

alla har hunnit njuta ordentligt. Vi kan nu gå in i våren med förnyade krafter och känna oss 

stärkta av den gemenskap vi alla bidrar till. Nu när solen tittar fram mer frekvent så börjar 

vi också så smått flytta ut vårt engagemang utomhus. Vi skapar trevliga arrangemang, 

samtal och diskussioner, vi bidrar till social trivsel i bostadsområdet och stärker därigenom 

gemenskapen. Tillsammans visar vi styrkan och kraften av en folkrörelse. 

Vi ska också fortsätta påverka våra lokala politiker, genom bostadspolitiska samtal lyfter vi 

frågor som berör, frågor om bostadsförsörjningsansvar och inflytande över våra hem. Vi ska 

belysa vikten av hyresrättens betydelse för människor, och värdet som ett eget hem utgör. 

Vi ska ifrågasätta politiker som inte alltid värdesätter hyresrätten på samma sätt som de 

värdesätter det ägda boendet, något som inte är bra och skapar en felaktig bild. Hyresrätten 

är en stark boendeform, en boendeform med väldigt många fördelar genom alla stadier i 

livet. En boendeform som alla människor borde ha möjlighet att kunna efterfråga, något 

som vi ska påpeka för våra politiker.  

Lördagen 27 april är det regionfullmäktigemöte, jag hoppas att alla ni som är kallade har 

möjlighet att medverka. Mötet utgör en central del av folkrörelsens demokratiska funktion. 

Jag är säker på att vi som alltid kommer att ha mycket att samtala om och belysa. Både när 

det kommer till alla bra saker vi har uppnått under det gångna året, men också när det 

kommer till framtida utmaningar.   

Väl mött!  

 

 

Simon Safari  

regionordförande 

  

 

 

 



 

Viktiga händelser och nyheter 

 
 

27 april – Fullmäktige, Quality Hotel Globe 

 

6 maj – Demonstrationståg mot ombildningar och utförsäljningar. Plats: Avmarsch 

17.30 från Sergels torg till stadshuset.  Samling 18:30 vid stadshuset.  

 

16 maj, kl 17.00 – Demonstration, Välfärdsalliansen, för välfärd, trygghet och 

klimaträttvisa Plats: Sergels torg  

 

 
Tillhör du en lokal hyresgästförening som vågar testa nya verktyg och som brinner för 
grannsämja?  
I vår ska vi testa en fadderverksamhet, som dels möjliggörs genom appen Local Life. 
Fadderverksamheten kan bidra till bättre gemenskap och trygghet i din trappuppgång, gata 
och närområde. Enskilda personer, par eller familjer är faddrar för nyinflyttade och 
tillsammans med den lokala hyresgästföreningen kan ni hitta på aktiviteter tillsammans med 
den nya grannen. Om det behövs kan du få hjälp att hitta verktyg och kreativa idéer.  
  
För mer information, kontakta:  
Mirjam Neuman, Hyresgästföreningens Riksförbund, projektledare   
Mobiltelefon 072-454 20 02  
piloterna@hyregastforeningen.se (Märk mejlet med ”Fadderverksamhet”)  

 

Läs länsstyrelsens rapport: Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018 

Klicka här för att läsa rapporten 

 

Uppdaterade stadgar från augusti 2018: 

Klicka här för att läsa stadgarna 

 

 

Hyresgästföreningen Region Stockholms kampanjsida: 

Följ regionens kampanjsida för de senaste nyheterna 

 
Rapport om marknadshyror i Stockholms län: 

 

Klicka här för att läsa rapporten 

 

Läs mer om marknadshyror: 

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/marknadshyror/ 

 

mailto:piloterna@hyregastforeningen.se
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027322ac/1528882356979/rapport%202018-09%20L%C3%A4get%20i%20l%C3%A4net%20bostad%202018.pdf
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/styrdokument---nationellt/stadgar-2018_webb.pdf
http://www.hyresgastforeningenstockholm.se/
http://www.hyresgastforeningenstockholm.se/
https://www.hyresgastforeningen.se/contentassets/d3b4277c09b9453f84f5b952f8a64b1d/marknadshyror-for-hyreslagenheter-i-stockholms-kommun
https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/marknadshyror/


Övriga händelser: 

 

 

Skicka in era utåtriktade aktiviteter 

Ska ni göra en aktivitet kan ni enkelt skicka in den och få den publicerad på vår 

hemsida. Klicka här för att lägga till er aktivitet. 

 

Har ni gjort en aktivitet som ni vill berätta om och få publicerad på vår hemsida, skicka 

in en beskrivning och gärna någon bild till: 

kommunikation.stockholm@hyresgastforeningen.se 
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