
Bestäm över en miljon kronor!

Läs mer om boendebudgeten genom 
att scanna QR-koden eller gå in på

www.dialog.bostadsbolaget.se



En boendebudget innebär att du som bor hos Bostadsbolaget i Biskopsgården eller 
Länsmansgården får vara med och bestämma vad en del av Bostadsbolagets 
pengar ska användas till. Barn och unga som bor eller går i skola i området kan vara 
med och lämna in förslag även om de inte bor hos Bostadsbolaget. Fokus för boen-
debudgeten 2021 – En miljon platser – är att förbättra våra gemensamma platser 
utomhus. Årets boendebudget innehåller en miljon kronor! Läs mer om boende-
budgetens fem olika steg nedan.  

Idé

Idé

Idé

Idé

Idé

RÖSTA
HÄR!

Lämna in ett förslag - en idé på vad pengarna 
ska gå till. Du kan även få hjälp av oss med att 
utveckla din idé

1.

2.

3.

4.

Vad är en boendebudget?

Utveckla och granska förslag - Utveckla ditt 
förslag eller din idé tillsammans med oss på 
Bostadsbolaget och andra deltagare

Rösta på dina favoritförslag och kampanja 
för din idé - Nu är det dags att rösta på 
dina favoritförslag och - för dig som lämnat 
in ett förslag - att kampanja för din idé. 

Vinnande förslag genomförs - Vinnande 
förslag presenteras och genomförs under 
2021

Steg:
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Från idé till verklighet

Steg 1
8 februari - 
10 april

Steg 2
1 mars - 
10 april

Steg 3
15 april-
15 maj

Tidsplan boendebudget 2021

Steg 4
16 maj->

Datum för boendebudgetens fem steg:
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Lämna in förslag - Det första steget är att skicka in ditt 
förslag till oss, antingen genom att fylla i förslagsblanket-
ten eller via vår hemsida www.dialog.bostadsbolaget.se. 
På hemsidan kommer vi också hålla digitala träffar och 
möten. Där kan du få hjälp och svar på dina frågor.

Utveckla och granska förslag - Under den här perioden 
kan du få hjälp att vidareutveckla ditt förslag eller din 
idé. Kanske är det flera förslag som kommit in som är 
lika och kan slås ihop? Kanske vill du ha hjälp att fundera 
över vad ditt förslag kan kosta? Du kan bli kontaktad av 
Bostadsbolaget om det är något som är otydligt med ditt 
förslag. Du kan också kontakta oss! 

Rösta på dina favoritförslag och kampanja för din idé 
- Nu är det dags att rösta på ditt favoritförslag och - för 
dig som lämnat in ett förslag - att kampanja för din idé. 
Du kan börja kampanja så snart du har ett godkänt 
förslag och fram tills att omröstningen är slut. Du kanske 
vill skapa en dialog på vår hemsida eller knacka dörr för 
att berätta om din idé? 

Vinnande förslag genomförs - De förslag som vinner gör 
vi till verklighet innan året är slut. Det är du som läm-
nade förslaget tillsammans med oss på Bostadsbolaget 
som genomför förslaget. Det innebär att vi tillsammans 
planerar och genomför ditt förslag, men att det är vi som 
står för hela kostnaden. 



Förslagskriterier

Alla förslag måste uppfylla följande kriterier:

Tema: Tillsammans utomhus

Förslaget ska passa temat 
”Tillsammans utomhus”

Förslaget går att genomföra på 
en plats utomhus i Biskopsgården 

eller Länsmansgården på mark 
som Bostadsbolaget äger

Förslaget går att genomföra 
2021

Förslaget gäller föränd-
ringar i eller inköp till 

utemiljön, inte aktiviteter

Förslaget lämnas in under 
perioden mellan 8 februari 

och 10 april
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Läs mer om boendebudgeten på...
www.dialog.bostadsbolaget.se

Förslaget gynnar många 
personer i olika åldrar 

som bor i området



Förslagskriterier

Alla förslag måste uppfylla följande kriterier:

Förslaget kostar max 500 
000 kronor. Har du svårt 
att uppskatta kostnaden 
kan vi hjälpa dig med det

Förslaget bryter inte 
mot lagen

Förslaget gör inte så att någon 
privatperson tjänar ekonomiskt 

på aktiviteten och innehåller 
inte löner eller arvoden till 
privatperson eller förening

Det finns minst en ansvarig 
person som går att nå via 

e-post eller telefon
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Läs mer om boendebudgeten på...
www.dialog.bostadsbolaget.se



”Det har varit roligt att 
göra en idé till verklighet” 
- Bodil Karlsson, en av vinnarna av 2019 års 
boendebudget med förslaget matträffar på Orkanen
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Det grönmarkerade områdena är 
områden du kan vara med och 
bestämma över

Områdeskarta 
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Ett ännu bättre 
Biskopsgården och Länsmansgården
I förra årets boendebudget röstade ni bland annat fram matträffar, 
läxhjälp, fotbollsturnering och ett besök till Liseberg. För att veta mer 
om förra årets boendebudget kan du besöka www.dialog.bostadsbola-
get.se.Vad tycker du är viktigt för att göra Biskopsgården och 
Länsmansgården ännu bättre? 
Fler gatulyktor? En basketplan? Möjlighet att odla? Nu är det dags att 
lämna din idé! 

Kan vi 
bygga en egen 

plantering?

Jag vill ha en 
skateboardramp!

Jag vill ha en fin plats 

att umgås på!

Kan man skapa en plats som är bra för miljön?
Jag vill ha en plats

att dansa på! 

Har du frågor?
Kontakta Amanda Sjöstrand på 
031-731 54 13 
eller amanda.sjostrand@bostadsbolaget.se


