
Trivsel och trygghet i 

bostadsområdet!



Lite om oss som organisation

◼ Ca 535 000 hushåll är 
medlemmar i Sverige.

◼ I Region Mitt är 65 902 hushåll 
medlemmar den 30/4 2019.

◼ Vår tidning Hem och Hyra  (en av 
Sveriges största) kommer ut till 
alla medlemmar 8 ggr/år.

◼ I Dalarna finns Länskontoret i 
Borlänge med 13 anställda och i 
Mora 2 anställda.

◼ I alla kommuner finns 
förtroendevalda, både lokalt i 
bostadsområden och styrelser på  
kommunnivå.

◼ Vår vision är ett tryggt 
boende där människor och 
samhälle utvecklas.

◼ Vi vill ge kunskap och stöd till 
medlemmar.

◼ Bjuda in andra aktörer till 
samtal och samarbete.

◼ Använda fakta och 
erfarenheter från boendet för 
att påverka politik och 
lagstiftning.

◼ Förhandla hyror för 
hyresgäster.



Möten mellan hyresgäster och 

Hyresgästföreningen.

Vilka röster hör vi om sophanteringen?

Här är ett axplock:

- Jag bryr mig inte - jag betalar ju hyra, låt företaget sköta detta.

- Jag orkar eller hinner inte sortera sopor.

- Jag tror att problemet med miljön är överdrivet. Allt brinner ju.

- När ingen annan sköter sig – varför ska jag?

- Jag förstår inte hur jag ska sortera soporna.

- Jag orkar helt enkelt inte sortera rätt och har inte plats för alla behållare.

- Jag vill ha fint på min gård men ingen bryr sig här.

- Vi försöker hjälpas åt att hålla fint och tar ett gemensamt ansvar.

- Mina barn slänger alltid sopor i rätt tunna, det är andra familjer som slarvar.

- Tunnorna var överfulla så det var bara marken kvar att ställa påsen på.

- Varför tömmer bolaget tunnorna så sällan?



Hur börjar vi om vi har ett boinflytande-

samarbete med bostadsbolaget vad 

gäller problem kring sophantering?

◼ Vi börjar från början med att besöka området och prata 
med hyresgäster för att göra en snabb inventering.

◼ Vilka språk finns i området?

◼ Finns information på olika språk i trapphuset?

◼ Finns det svåra ord som använts?

- Till exempel: Källsortera, restavfall, deponi osv.

◼Hur ser platsen ut – tillgänglighet, trygghet, hur ofta 
tömning osv?

◼ Ev. tillsammans med bolaget ha en aktivitet i 
bostadsområdet.



Exempel på hur vi jobbar i ett 

bostadsområde när det t ex. är 

problem med sopsortering.

Personliga möten ger bästa resultat!

Dörrknackning/ 

enkäter

Trapphusmöte

Gårdsträff

Göra en rolig 

aktivitet med 

information

Uppmuntra/ 

stödja lokalt 

aktiva





Avstämning och dialog

Tillsammans med bostadsbolaget kan dialog om olika 

insatser bidra till att problemområden fungerar bättre, både 

för hyresgästerna, bolaget och miljön.

Tack för oss!

Lena Thorp och Bo Fremén


