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Kort om Hyresgästföreningen 
 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster.  
Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.  

Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. 
➢ Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar 

➢ Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet 
➢ Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med 

hyresvärden. 
➢ Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra 

villkoren för de boende 
➢ Vi stöttar våra medlemmar i att påverka sitt boende. 

Hyresgästföreningen Syd-Ost 
Vi är en förening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. 
Föreningens geografiska verksamhetsområde 
omfattar församlingarna Enskede, Årsta, 
Vantör, Skarpnäck samt Farsta. 
Vi ska inom vårt verksamhetsområde med 
fokus på medlemsnytta och medlemsökning: 

➢ Ansvara för förhandlingsverksamheten 
➢ Driva bostadspolitiskt påverkansarbete 
➢  Stödja och utveckla engagemang 
➢ Upprätthålla och utveckla den 

demokratiska organisationen 
 

Föreningsstyrelsen 
Föreningsstyrelsen verkställer årsmötets fattade beslut och leder 

föreningsverksamheten mellan årsmötena samt ansvarar särskilt för: 
➢ Föreningens ekonomi och verksamhetsplanering 
➢ Stöd till och tillsyn över de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och 

ekonomi 
➢ Stöd till och tillsyn över husombud och verksamhet som bedrivs i andra former 

 

Medlemsantal 
Hyresgästföreningen Syd-Ost hade den 31 december 2022 18395 medlemmar  

 

Lokala Hyresgästföreningar och Husombud 
Antalet aktiva områden var 77 varav 15 var representerade av husombud och 
resterande bestod av LH-styrelser. Under 2022 startades ett gäng nya Lokala 
Hyresgästförening 
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  Årsmötet 2022 
 

Årsmötet 2022 genomfördes 30 mars på 
Ågesta Golfrestaurang som s.k. hybridmötet. 
 
 
 
 

 
Styrelsens sammansättning från Årsmötet 2022 

 

Janåke Skoog: Ordförande, AU 
Roger Johansson: vice ordförande, AU, bildning lokalt utvecklingsarbete, servicegruppen 

Annette Stormdal, sekreterare, AU, infogruppen, bostadspolitik, förhandling 
Ola Janfjäll: Ekonomiansvarig, AU, servicegruppen  

Börje Permats: Remisser, Upprustning, bostadspolitik, förhandling  
Rita Lundin: Lokal utveckling, servicegruppen 

Marie-Louise Folkman: bostadspolitik, lokal utveckling, förhandling, boinflytande  
PA Waern: vice ekonomiansvarig, AU, infogruppen, servicegruppen, förhandling 

Jörgen Johansson: Förhandling, upprustning, ombildning   
Peter Almqvist: Bostadspolitik, upprustning 
Eustathios Tatsonas: Infogruppen, bildning, förhandling  
Jan Nygårds: Servicegruppen, bostadspolitik, förhandling 
Annie Bärnevåg: Servicegruppen, lokal utveckling 

 
 

De som arbetar med föreningen på regionkontoret: 
 
Birgitta Bergholm Sjöblom Folkrörelseutvecklare:  
Adjungerad i AU samt föreningsstyrelsen.  
Anette ”Nettan” Prawitz: Administratör adjungerad i AU. 

 

Revisorer från Årsmötet 2022 
Ordinarie revisorer Hans Marcusson och Sven Stormdahl 

Ersättare Lars-Åke Henriksson och Jonas Larsson 
 

 

Valberedning från Årsmötet 2022 
Valberedningen har bestått av: George Abbeholm, Anders Djerf,  
Marie Tell, Lillan Wallén, Ulf Eriksson. Sammankallande Anders Djerf. 

 

Regionfullmäktige 
Av regionens 150 fullmäktigeledamöter är vi representerade av 13 delegater och 9 
ersättare som deltagit på regionens vår och höstfullmäktige. Fullmäktigemötena 

genomfördes helt digitalt. 
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Förhandlingsarbetet 
 
Privata Förhandlingsrådet 

Privata förhandlingsrådets uppgift är att genomföra översyn och prioritering av 

fastigheter och hyresnivåer för privata fastighetsägare. De utför även besiktningar av 
fastigheter inför hyresförhandlingar. 

Förhandlingsrådet består av förtroendevalda och husombud i Syd-Ost. 
 

Stockholms Stads Privata Förhandlingsdelegation 
Syd-Ost har 5 ledamöter och en ersättare i Stockholms Stads Privata Delegation som 
förhandlar ramavtal med Privata fastighetsägare inom Stockholms Stad. 

 
Förhandlingsdelegationerna för Stockholms allmännyttiga bostadsföretag:  

Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen, Micasa. 

Förhandlingsdelegationerna består av representanter från Lokala Hyresgästföreningar i 

Stockholms Stads allmännytta. 
Varje LH har rätt att nominera en ledamot och en ersättare till dessa delegationer. 

Förhandlingsdelegationernas främsta uppgift är att förhandla hyres-och boendevillkor 
med de allmännyttiga fastighetsägarna. 

 
Till Förhandlingsdelegationerna har Syd-Ost utsett ledamöter samt ersättare.  

Svenska Bostäder 9st.   
Familjebostäder 16st.  

Stockholmshem 12st. 
En av årets stora förändringar är den nya trepartsöverenskommelsen. 
Beroende på olika tolkningar av densamma bidrog till att årets förhandlingar 
överlämnats till Hyresmarknadskommittén. 

 

Upprustningar i Syd-Ost verksamhetsåret 2022 
Vi har en handfull pågående upprustningar i vårt område av olika storlek. 
 

Upprustningar har reducerats  

på grund av osäkerhet i omvärlden.  
   Vi hjälper hyresgästerna i processen,  

stöttar dem i att bilda samrådsgrupper  
och att få gehör för synpunkter 

gentemot fastighetsägaren 
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Bostadspolitik valåret 2022 

Opinionsbildning 
En av våra uppgifter som hyresgästförening är att driva opinion för en  
politik som stärker hyresrätten. 2022 var valår. Med tanke på föregå- 

ende års förslag om marknadshyra bestämde vi tidigt att vi skulle lyfta 
fram hyresrättens villkor som en viktig valfråga. 

 

Samarbete kring bostadspolitiken: 

 

Valkalender för 2022 
Inför 2022 sammanställde Vi en bostadspolitisk kalender: 

Där betonas hyresrättens betydelse för samhälle och politikens ansvar. 
Under året har vi haft samarbetsmöten med intresserade förtroendevalda utanför 

styrelsen i syfte att diskutera insatser under valet. 
Vår kalender omarbetades då till kampanjmaterial i form av flygblad för utåtriktade 

valmanifestationer i vårt område. 
Nätverket ”Nej till marknadshyra” som var aktiva i motståndet mot förslaget om 

marknadshyra bjöds in till samarbete för vår kampanj. 

 
Flygbladen. 
Vi ville att våra flygblad skulle vara informativa och 
inte enbart vända sig till hyresgäster. De handlar 
om hyresrättens betydelse för samhället som 
helhet, om bostadsbristen, om att värna 
allmännyttan och om minskad ojämlikhet och allas 
rätt till bostad. 
 

Nio torgmöten för hyresrätters villkor 
 
Vår första manifestation med flygblad och tal genomfördes under januari i ett snöigt och 

blåsigt Farsta. 
Ytterligare torgmanifestationer har 

genomförts i Kärrtorp, 
Bagarmossen, Högdalen, 

Hökarängen och 
Hammarbyhöjden. Ibland har vår 

buss varit med. 
Stadsdelsnämndernas politiker 

blev inbjudna för att prata om sitt 
partis bostadspolitik. 

V, Mp och S har hörsammade vår 

inbjudan. 
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Många hjälptes åt att dela ut flygbladen 
Information och Valutbildning 

 

Vi har via epost återkommande informerat 
medlemmar och förtroendevalda om kommande aktioner och även 

haft en bostadspolitisk valutbildning med följande innehåll:  
• Hyresgästföreningens valfrågor.  

• Sydosts bostadspolitiska teman och kampanjer  
• Powerpointpresentation om av vad stadshusets partier vill med kommunens bostads- 

politik (se nedan) 

 
Stockholm Bopol – enkät 

 
Stockholm Bopol, där även Sydost ingår, har under året frågat 

Stockholms samtliga partier om vad de vill med sin politik för 
hyresrätter. Deras svar finns tillgängliga på vår hemsida och 

kan fortlöpande diskuteras under kommande mandatperiod. 
 

 
 

 
 

När valperioden var över sammanställde vi 
våra flygblad till ett häfte som vi även 

fortsättningsvis kan använda för att 
diskutera hyresrätters villkor. 

Vi tror att nya utmaningar väntar. 

 

  

Mikrofonträning 

Inför våra torgmöten 
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Boendemiljöer och stadsbyggnad 

Vår bostadspolitiska enkät till förtroendevalda visade att många är intresserade av 

stadsbyggnadspolitik och efterlyser diskussion och vad nybyggnation i grönområden gör 

med stadsmiljö och boendemiljöer.   
Vi ser också med oro på den alltmer ökande ojämlika fördelningen mellan det ägda och 

det hyrda boendet inom vårt föreningsområde. I den planerade nyproduktionen står det 

ägda för 65% och det hyrda för 35%. 
Det behöver vi som hyresgästförening prata mycket mer om.  

 
Remisser – Stadsplanering 

Under året har vi svarat på drygt 25 remisser. 
 
I större områden som det planeras att byggas, har vi i våra remissvar framhållit vikten av  
att bör finnas gemensamhetslokaler och att 
tillräcklig yta för barn att leka på ska finnas i 
närområdet. 
Dessutom framför vi ständigt en stor oro för en 
försämrad boendemiljö både inomhus och utomhus. 

Inomhus oroas vi av ventilationen och de ständigt 
minskade bostadsytorna. Utomhus pekar vi ständigt 

om den ökande förtätningen där allt fler 
grönområden och parkeringar tas i anspråk för nya 

bostäder.  
Vi oroar oss också för den alltmer minskande syresättande gröna lungan som parker och 
grönytor ger.  

 
 

Eventbilen 
 

Under detta valår har eventbilen använts på 
alla våra utåtriktade aktiviteter  

i den bostadspolitiska kampen, samt att 
uppmana hyresgästerna att rösta i höstens val. 
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Lokal utveckling 
 

Lokala utvecklingsgruppen har under året haft regelbundna möten och vid behov haft 

tillfälliga möten angående extra stöd till Lokala hyresgästföreningar (LH). 
 

Året började med att alla Lokala Hyresgästföreningar senarelade sina årsmöten vilket 
gjorde att vi fick en grannlaga uppgift att fara runt och hjälpa till. Det blev spridda skurar 

inte så strukturerat som vanliga år.  
Vi har haft en hel del besvär med lokaler som 

svämmat över och tvingats stängas i väntan på 
reparationer. 

Och med det har en del lokala föreningarna 
tvingats läggas vilande. 

Vi har under sommaren utifrån vårt 
tillsynsansvar tittat till alla lokaler där det för 
tillfället inte finns några aktiva styrelser. Vi har 

kontrollerat att allt är ok i fråga om vatten och 
ventilation samt stillastående avlopp.  

Under hösten började det att snurra på med en del nya styrelser som ger uppstarter av 
nya LH.  

 
Kontaktpersoner 

Vi har under året gått igenom vår kontaktlista till de lokala föreningarna och gjort en del 
omfördelningar för att underlätta och effektivisera arbetet. Som kontaktperson kan man 
t.ex. uppmärksamma situationer då speciella insatser behövs för att verksamheten ska 
fungera. Kan även vara behjälplig vid det lokala årsmötet. 
 
 

 

Hemsida, information och bildning 
Bildning 

De planerade danskurserna har genomförts enligt plan 2022 

På Hyresgästföreningens hemsida finns det länkar till  

HGF - kurser via Lärkan. (utbildningsportal för alla medlemmar) 

 
Hemsida och information 
Vi har under året publicerat information på föreningens 

hemsida, hgfsydost.se  och 
facebook.com/Hyresgastforeningensydost/ 

 

Vi har sett att vår hemsida börjat att bli omodern samt att vi haft flera s.k. ”malware”/ 
virusattacker och sedan i början ligger den nere på grund av detta. 

I slutet av året tog vi beslut om och upphandlade en konsult som ny arbetar med att ta 
fram en ny modern hemsida åt oss i WordPress. Arbetet med detta fortgår, release 
väntas att ske i början av mars 2023. 
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Föreningsexpeditionen 
Föreningsexpeditionen på Skebokvarnsvägen 324 i 
Högdalen har haft öppet på onsdagar under året.  

Bemanningen av expeditionen har utgjorts av styrelsens 

ledamöter. 

 

 

Styrelsearbetet 
Vi har haft styrelsemöten kontinuerligt och olika arbetsgrupper som arbetat med 
särskilda frågor inom styrelsen. Detta för att man som styrelseledamot ska kunna 

ägna sig åt ämnen som man är mer intresserad av och ett smidigare sätt att arbeta 
med frågor. 

Ett av de gladaste evenemangen under året var att vi kunde bjuda våra idéella ungefär 
80 personer lät sig väl smaka på Ågesta Golfrestaurang 
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Slutord 

 
2022 var ett annorlunda år - en pandemi försvann men andra sorters pandemier dök 

upp som förändrar vårt samhälle. 
Vi har fått en insikt om att omvärlden kan begränsa vårt sätt att leva. 

 
Det politiska påhittet med marknadshyror – fri hyressättning bekämpade vi genom att vi 

är en stark folkrörelse, att vi känner starkt för hyresrätten och vårt hem och 
bostadsområde.  

 
Därför bestämde vi oss tidigt för att detta år skulle genomsyras av bostadspolitik lokalt 

ute i bostadsområdena. 
 

Hyresgästföreningen är inte bättre än dess medlemmar, förtroendevalda och anställda - 
Vi är ju fantastiska! 
 
De här pandemierna kommer att gå över om vi håller i och håller ut i vår kamp för ett 
bra boende med ”lagom och vettiga hyror”.  

 
 

Styrelsen under 2022 
 

 

Marie-Louise Folkman  Annie Bärnevåg Rita Lundin 

 

 

 

           Jan Nygårds     Börje Permats      PA Waern 

 

 

Jörgen Johansson Eustathios Tatsonas Peter Almqvist 

 

 

 

Roger Johansson    Ola Janfjäll Annette Stormdal   

 

 

Janåke Skoog 


