
 

Januari 2019      

 

Ett nytt år är här och vi samlar återigen våra krafter för att gemensamt kämpa för dagens och 
morgondagens hyresgäster. I detta arbete ska vi använda oss av vårt framtidsprogram, som sätter stort 
fokus på vår lokala närvaro. Att finnas och synas ute i våra bostadsområden är av våra absoluta främsta 
uppgifter. Det är där vi gör skillnad och det är där vi bygger och skapar engagemang. Det är så en 
folkrörelse ska fungera och verka.  

Under 2019 ska vi fortsätta att vara aktiva och utveckla alla verksamheter ute i våra bostadsområden. Vi 
ska ta en aktiv roll i att påverka bostadspolitiken, vi ska stå upp för det vi tror på. Vi har bra kunskaper 
om bostadsfrågan och lokalsamhället, detta är något som vi ska utnyttja i våra samtal med politiker och 
bostadsföretag. Vi ska prata om hur vi tillsammans kan skapa hållbara bostadsområden, genom att 
inkludera och engagerar de som bor i där. Vi ska skapa mötesplatser för aktiviteter och samtal. Där 
människor förutsättningslöst kan mötas.  

Genom att vara en positiv kraft som finns där människor lever och bor stärker vi Hyresgästföreningen 
som folkrörelse.  

En av de första större arrangemangen som äger rum är en demonstration utanför Stockholms stadshus 
den 28 januari, kl 17:00. Tillsammans med Nätverket Rädda hyresrätterna så säger vi nej till 
marknadshyror, utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan.  

Jag vill till sist också passa på att påminna dig om att skicka in motioner till fullmäktige och 
nomineringar till regionala förtroendeuppdrag, mer information om detta hittar du under ”Viktiga 
händelser och nyheter” här nedan.       

Väl mött!  

 

 

Simon Safari  
regionordförande 

  
 



 

 

 

Viktiga händelser och nyheter 
 
viktiga datum 

4 februari – Föreningsordförandeträff kl 18-20 i Cafét, Regionkontoret, Arenavägen 55  

23 februari – Bostadspolitisk kraftsamling - kl 8:30 – 16:00 mer information kommer. 

27 februari – Sista motionsdag och sista dag för att nominera till regionala förtroendeuppdrag, 
mer information finns i bifogad bilaga.  

8 april – Föreningsordförandeträff kl 18-20 i Cafét, Regionkontoret, Arenavägen 55 

27 april – Fullmäktige, Quality Hotel Globe 

 

Demonstration mot ombildningar, utförsäljningar och marknadshyror 
 
Den 28 januari, kl 17:00, kommer en demonstration mot ombildningar och utförsäljningar att 
äga rum utanför Stockholms stadshus. Läs mer om demonstrationen på Facebook: Rädda 
hyresrätterna – Sälj inte våra hem  
 
Engagemangskapet:  
 
Brinner du för en sakfråga? Eller vet du någon som är engagerad i frågor som hemlöshet, jämställdhet eller 
grannsämja? Engagemangskapet är pilotprogrammet för den som vill inspireras i sitt engagemang, dela 
med sig av sina erfarenheter, hitta nya verktyg eller som vill ingå i nya spännande sammanhang. 

Läs mer om programmet genom att klicka här! 

 
Fadderverksamhet:  
 
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 

https://www.facebook.com/events/287817408750076/
https://www.facebook.com/events/287817408750076/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/engagemangskapet/
mailto:piloterna@hyregastforeningen.se


Klicka här för att läsa rapporten 
 

Uppdaterade stadgar från augusti 2018: 

Klicka här för att läsa stadgarna 

 

Kampanjen: Sälj inte våra hem! 

Klicka här för att läsa mer och skriva under namninsamlingen 

 

 

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/ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://www.hyresgastforeningen.se/paverka/kampanjer/region/stockholm/salj-inte-vara-hem/
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/
https://www.hyresgastforeningen.se/loginsida/?redirect=/aktuellt/pa-gang/flyft-fram-din-aktivitet/
mailto:kommunikation.stockholm@hyresgastforeningen.se


 

 

Nomineringar till uppdrag i regionen 
Sista nomineringsdag för uppdrag inom regionen är måndagen den 27 februari 2019, 
vilket är två månader innan regionens årsmöte den 27 april 2019.  
 
Vi behöver er hjälp med nomineringar till olika uppdrag i Region Stockholm. Det 
gäller ledamöter till styrelsen, till Etik och moralgruppen, revisorer samt till regionens 
valberedning. Vi vet att det finns många bra krafter runt om i vår region och vi behöver 
er hjälp att hitta dem. Nominera gärna fler personer, men glöm inte att de personer ni 
nominerar skall vara tillfrågade och ska ha tackat ja till nomineringen. 
 
Målsättning för regionstyrelsesammansättning  
Valberedningen har för avsikt att lägga fram ett förslag där regionstyrelsen ska präglas 
av: kompetens, mångfald, jämställdhet, integritet, kreativitet, öppenhet och förmåga att 
kommunicera samt ha analytisk förmåga. Alla behöver inte ha samtliga förmågor men 
tillsammans bör det flesta finnas representerade.  
Det är mycket viktigt att de nominerade ser seriöst på och har förståelse för sitt 
uppdrag, att de är villiga att ta på sig ett ansvar för organisationens framtida 
trovärdighet och legitimitet på bostadsmarknaden. Ledamöterna i regionstyrelsen 
kommer även att tillsammans med de anställda delta i regionens förnyelsearbete. 
 
Målsättning för Etik- och Moralgruppens sammansättning 
Ett kriterium är att sammansättningen speglar hela regionen. Personerna som 
nomineras bör ha erfarenhet av konflikthantering 
 
Målsättning för valberedningens sammansättning 
Nomineringskommitténs uppgift är att ta fram ett förslag till regionens valberedning 
utifrån de nomineringar och intresseanmälningar som inkommer. I det arbetet har 
kommittén att beakta att den kompletta valberedningen ska komma att spegla god 
kännedom om regionen, geografisk spridning samt en god representativitet avseende 
kön, ålder samt mångfald. 
 
Uppdrag inom regionen 
Nedan kommer en sammanställning över vilka uppdrag som finns och vilka personer 
som står i tur att avgå.  
 
Regionstyrelsen  
Regionstyrelsen består idag av 13 ordinarie ledamöter varav en ordförande.  
Nominering gäller en ordförande och sex ordinarie ledamöter för två år  
 
Ordförande i tur att avgå, vald fram till årsmötet 2019 
Simon Safari, Botkyrka-Salem  Valdes 2017 för 2 år 
 
Ordinarie ledamöter i tur att avgå, valda fram till årsmötet 2019 
Anders Kotorman, Sigtuna Valdes 2017 för 2 år 
Janåke Skoog, Sydost Valdes 2017 för 2 år 
Katarina Kalavainen, Sydost Valdes 2017 för 2 år 
Marco Espvall, Vällingby Valdes 2017 för 2 år 
Susanne Sjöblom, Nacka-Värmdö Valdes 2017 för 2 år 
Tidiane Diao, Solna Valdes 2018 för 1 år 
  
Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet april 2020 
Jaana Andersson, Södermalm Valdes 2018 för 2 år  
Carina Cedergren, Lidingö Valdes 2018 för 2 år 



Per Jansson, BrännkyrkaHägersten Valdes 2018 för 2 år 
Jörgen Johansson, Sydost Valdes 2018 för 2 år 
Jonas Carlsson, Nynäshamn Valdes 2018 för 2 år 
Madelaine Hällgren, Södertälje Nykvarn Valdes 2018 för 2 år 
                   
Revisorer.  
Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs växelvis 
om två år. 
 

Ordinarie revisor i tur att avgå, vald fram till årsmötet april 2019. 
Lars-Åke Henriksson, Sydost valdes 2017 för 2 år  
 
Ordinarie revisor, vald fram till årsmötet april 2020. 
Kerstin Aggefors, Järva valdes 2018 för 2 år 
 
Ersättare i tur att avgå, vald fram till årsmötet april 2019 
Yngve Sundblad, Södermalm  valdes 2017 för 2 år 
 
Ersättare, vald fram till årsmötet april 2020. 
Tomas Fransson, Huddinge valdes 2018 för 2 år 
 
Etik och moralgruppen 
Etik och moralgruppen består idag av 6 ledamöter,  
nominering gäller tre ordinarie platser för två år och ett fyllnadsval för 1 år. 
 
Ledamöter i tur att avgå, valda fram till årsmötet 2019 
Eva Lagerwall, Vällingby Valdes 2017 för 2 år 
Marina A Davidsdotter, Nordost  Valdes 2017 för 2 år 
Mats Stake, Bromma Ekerö Valdes 2017 för 2 år 
Bengt Colliander, Östermalm  (utsedd av RS fram till 2019)  
 
Ledamöter valda fram till årsmötet 2020  
Britt-Marie Löfdahl, Solna Valdes 2018 för 2 år 
Henrik Hammar, Norrmalm Valdes 2018 för 2 år 
 
 
 
Valberedning 
Valberedningen består av 7 ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller tre 
ledamöter på 2 år. En ordförande på 1 år ska väljas.  
 
I tur att avgå, valda fram till årsmötet april 2019 
Christer Alariksson Sundbyberg,  valdes 2017 för 2 år 
Peggy Jönsson Sydost, valdes 2017 för 2 år 
Roger de Robelin, Östermalm valdes 2017 för 2 år 
 
Ledamöter valda fram till årsmötet april 2020 
Maj Lovén, Södermalm,  valdes 2018 för 2 år 
Kicki Almlöv Bromma-Ekerö, valdes 2018 för 2 år 
Yvonne Andersson, Vällingby, valdes 2018 för 2 år 
Nurcan Gültekin, Huddinge,  valdes 2018 för 2 år 
 
Val av ordförande till valberedningen 1 år 
I tur att avgå 
Maj Lovén, Södermalm          valdes 2018 för 1 år 
 



-----------------------------Slut på sammanställning ------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser fram emot era nomineringar till alla viktiga uppdrag! 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Maj Lovén Kristina Öberg 
Ordförande i valberedningen Sammankallande 
 Nomineringskommittén 
mobil 0733-929 721 010-459 20 71 
maj.lovén@comhem.se kristina.oberg@hyresgastforeningen.se  
 
 

BILAGA 1 – Nomineringsblankett. 
(Kopiera blanketten om ni vill nominera fler personer till olika uppdrag) 

Nominering till uppdrag i Regionstyrelse, Etik och moralgrupp eller revisorer 
 

Jag/vi nominerar följande person till uppdrag  
 

Personen är tillfrågad och har godkänt nomineringen    
 
 
Namn:  
 
Adress: ____________________________________________________________________ 
 
e-post: _____________________________________  Telefon:  
 
 

Regionordförande för 2 år  

Ledamot i regionstyrelsen för 2 år  
Revisor ordinarie, för 2 år  
Revisor ersättare, för 2 år   
Ledamot i Etik och moralgruppen  
för 2 år 

 
Ledamot i Etik och moralgruppen  
för 1 år, fyllnadsval 

 
 
 
Presentation av nominerad:  
___________________________________________________________________________ 
 



___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Nominerad av: 
Namn: _______________________________________________________ 
 
Hyresgästförening: ______________________________________________ 
  
Telefon: ______________________________________________________ 
 
Skickas till: 
Hyresgästföreningen Region Stockholm, Valberedningen/Kansliet 
Box 10117 
121 28 Stockholm-Globen 
eller via e-post till maj.loven@comhem.se, eller 
Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se 
Sista dag för nominering av ledamot till regionstyrelsen, revisorer, moral- och Etikgruppen 
och valberedning. är 27 februari 2019. 

BILAGA 2 – Nomineringsblankett. 
(Kopiera blanketten om ni vill nominera fler personer till olika uppdrag) 

 
 

Nominering till uppdrag i regionens valberedning 
 
 

Jag/vi nominerar följande person till uppdrag  
 
Personen är tillfrågad och har godkänt nomineringen    
 
 
Namn  
 
Adress: ____________________________________________________________________ 
 
e-post: _____________________________________  Telefon:  
 
 
 

Ledamot i valberedningen för 2 år          
  
Ordförande i valberedningen för 1 år  

 
 

 
Presentation av nominerad:  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Nominerad av: 
 

 



Namn: _______________________________________________________ 
 
Hyresgästförening: _____________________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________________________ 
 
Skickas till: 
Hyresgästföreningen Region Stockholm, Valberedningen/Kansliet 
Box 10117, 121 28 Stockholm-Globen 
eller via e-post till kristina.oberg@hyresgastforeningen.se  eller 
Valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se 
Sista dag för nominering av ledamot i valberedning är 27 februari 2019. 
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