
Nu startar SigtunaHem och Hyresgästföreningen i samarbete med 

Sigtuna kommun sin första områdesbudget. Områdesbudget är ett nytt 

sätt att ge hyresgäster möjlighet att påverka sitt boende och sin 

närmiljö. Syftet med en områdesbudget är att ge hyresgästerna mer 

inflytande och att bidra till större gemenskap mellan grannarna. De 

boende får ge förslag som kan handla om både sociala aktiviteter och 

fysiska åtgärder på gårdarna.

Detta pilotprojekt kommer ske på Magne/Ymergatan under 2022 och 

det är hyresgästerna i området som får komma med förslag vad den 

bestämda budgeten ska användas till.

En områdesbudget är en metod som innebär att hyresgästerna i 

området får vara med och bestämma vad en del av SigtunaHems och 

Hyresgästföreningens budget ska användas till.

Budgeten består av 200 000 kr. 

Temat för områdesbudgeten är sociala aktiviteter, gemenskap och 

fysiska åtgärder på gården!

Kriterierna för förslaget är:

• Förslaget måste gynna många hyresgäster. Minst 1 av de vinnande

förslagen skall gynna barn.

• Förslaget måste vara genomförbart och inte kosta mer än budgeten.

• Man måste vara 6 år gammal för att få lägga förslag och rösta.

• Förslaget ska passa till temat sociala aktiviteter och fysiska åtgärder på
gården.

• Förslagen ska vara inom SigtunaHems ansvarsområde.

• Det ska finnas minst en person som vill vara med och planera

genomförandet av förslaget om det vinner.

• Förslagsinlämnaren måste bo i det berörda området.

• Förslaget gör inte så att någon privatperson tjänar ekonomiskt på

aktiviteten och innehåller inte löner eller arvoden till privatperson eller

förening

• Förslaget lämnas in under idéinlämningsfasen 23 maj-30 juni.

• Förslaget går att genomföra 2023.

• Förslaget bryter inte mot lagen.

Tidplan för områdesbudgeten 2022 

1. Idéinlämning 23 maj - 30 juni

2. Utredning 1 juli – 31 augusti

3. Utveckla idéer 1 september – 15 september

4. Röstningsfas 22 september – 22 oktober

5. Återkoppling och genomförande oktober 2022- maj
2023

Du och dina grannar på Magne och Ymergatan har chansen att 
bestämma över 200 000 kr! 

Visst låter det roligt?

Har du frågor?
Kontakta Lola Svensson på 08-591 796 78 eller 

lola.svensson@sigtunahem.se. 

Förslaget lämnas in digitalt på: dialog.sigtuna.se eller fysiskt 
i Hyresgästföreningens brevlåda på baksidan av 

Magnegatan 24!



Inlämning 
av idéer

23 maj - 
30 juni 

Utredning
1 juli -

31 augusti

Utveckla 
idéer

1 september -
15 september

Röstning
22 september -

22 oktober

Återkoppling och 
genomförande 
oktober 2022 -

maj 2023

Områdesbudget tidsplan



Förslag till boendebudget
Beskriv din idé på ett sätt som fångar intresse så just din idé blir verklighet! Det är 
Sigtunahems hyresgäster, i alla åldrar, som läser ditt förslag och som ska rösta! 
Förslaget lämnas in digitalt på: dialog.sigtuna.se eller fysiskt i 
Hyresgästföreningens brevlåda på baksidan av Magnegatan 24!

Förnamn:

Efternamn:

E-post:
Adress:

Telefonnummer:

Kön (frivilligt):

Förslagets namn:

Pris för förslaget
Vad tror du förslaget kommer kosta?

Ålder:

Vi vill kunna ställa följdfrågor till dig om vi behöver fler detaljer.  
Genom att skriva in ditt namn samtycker du till att uppgifterna sparas i vår databas under 
projektets gång. Läs mer om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter på: Behandling av 
personuppgifter - Sigtuna kommun

Vad vill du göra? 
När vill du göra aktiviteten? 
Var vill du att förslaget ska genomföras? Har du förslag på en speciell plats?
Vilken nytta gör din idé för hyresgästerna på Magne/Ymergatan?
Vem eller vilka är eller blir involverade i idén? Är dessa tillfrågade?
Vad behövs för att genomföra förslaget?
Hur skapar aktiviteten gemenskap?

Använd gärna baksidan om du behöver mer plats..




