
Boendebudget
Norra Biskopsgården

Boendebudget?

Får jag 
bestämma?



Vad är en boendebudget? 

En boendebudget är en metod som innebär att ni hyresgäster får vara 
med och bestämma vad en del av Bostadsbolagets budget ska använ-
das till. I Norra Biskopsgården kommer vi under 2019 genomföra Nor-
dens första boendebudget tillsammans med er hyresgäster. Budgeten 
består av 100 000 kr och temat är sociala aktiviteter och gemenskap.

Kriterier på förslagen:
- Förslaget måste gynna många hyresgäster.
- Förslaget måste vara genomförbart och inte kosta mer än budgeten.
- Man måste vara 10 år gammal för att få lägga förslag och rösta.
- Det ska finnas minst en person som kan vara med och genomföra förslaget. 
- Det ska finnas en plan för hur underhållskostnaderna ska täckas. 
- Förslaget ska passa till temat sociala aktiviteter och gemenskap.

Hur fungerar det? 

Ni hyresgäster kommer 
med förslag på vad pengarna 
ska användas till. 

De hyresgäster som lämnat förslag 
sätter tillsammans med personal från 
Bostadsbolaget pris på vad de olika 
förslagen kan kosta.  

Förslagen visas sedan för alla hyres-
gäster i Norra Biskopsgården och 
alla får möjlighet att rösta på det 
förslag de gillar bäst.

Du har även möjlighet att göra 
reklam för ditt eller andras förslag 
under denna period.

Rösterna räknas och de förslag 
som fått flest röster vinner. 

Under hösten 2019 genomförs 
de vinnande förslagen i 
Norra Biskopsgården. 
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Hyresgäster kommer med idéer och kan 
anmäla sig som budgetrepresentanter
april-maj 2019

Hyresgäster och budgetdelegater utvecklar 
förslagen tillsammans med Bostadsbolaget 
maj-juni 2019

Hyresgästerna röstar på sina favoritförslag
augusti-september 2019

Hyresgäster och Bostadsbolaget genomför 
förslagen som fått flest röster
september-december 2019

Tidsplan för boendebudgeten 2019

Visst låter det roligt? 
Börja redan nu fundera på vad du vill göra i Norra Biskopsgården!

Har du frågor? Kontakta Hilda Wenander på 031-731 54 13 
eller hilda.wenander@bostadsbolaget.se.


