
Visste du att de allmännyttiga bostadsföretagen företagen 
är menade att arbeta med samhällsansvar? Om ja, hur 
visste du det, har du något exempel?

Tycker du det är viktigt att de allmännyttiga 
bostadsföretagen jobbar med samhällsansvar? Varför, 
varför inte?

Visste du att en ny lag trätt i kraft 2011 som säger att de 
kommunala allmännyttiga bostadsföretagen måste arbeta 
med affärsmässighet, själva stå för de finanisella riskerna 
och gå med vinst?

Tycker du att det är viktigt att de allmännyttiga 
bostadsföretagen jobbar med affärsmässighet och att de 
måste gå me vinst och generera avkastning? Varför, varför 
inte?

Visste du att det inte krävdes av allmännyttiga 
bostadsföretagen att gå med vinst innan denhär lagen 
trädde i kraft? Vad tänker du om detta?

Samhällsansvar och affärsmässighet

Borde vara ett 
ansvar för alla 
företag i liberala 
samhällen

Bra att man 
kollar effektivitet. 
Behöver inte vara 
affärsmässigt 
kanske, men 
något sånt

Det är bra men 
effektivisering. 
Men det bör inte 
gå ut över makten 
av boendet till sås 
tor grad.

Jag tycker 
inte att vinst 
är något 
eftersträvbart

Att det 
ska finnas 
tillräckligt 
med 
bostäder.

Just vinst kan 
vara ett hinder

‘With great 
power 
comes great 
responsibillity’

Event 2 - 
Allmännyttan



Bor du i en lägenhet? Beskriv omständigheterna, om det är 
första eller andrahandskontrakt, är det en bostadsrätt eller 
hyresrätt, om du inte bor i lägenhet hur bor du då?

Bor du i en studentlägenhet?

Är du student?

Planerar du att flytta i framtiden? Beskriv varför, tex. om 
du bor i studentlägenhet kanske du inte får bo kvar efter 
studierna.

Om du bor i studentlägenhet, förbrukade du då din kötid då 
du tog den lägenheten? (I vissa situationer, beroende på 
boendet så får man tillbaka kötiden efter att man flyttar ut ur 
studentlägenheten.) 

Har du ett (realistiskt) önskeboende? Beskriv det. Är det en 
villa, är det ett kollektiv, ligger det centralt, är det billigt, bor du 
i hyreshus med farmor som granne, är det högteknologiskt?

Tror du att du kommer att kunna förverkliga din önskan om 
att bo så?

Hur lång tid tror du att det kommer att ta för dig att komma 
till ditt önskeboende?

Om du är student, kommer du att flytta från Umeå då du är 
klar med studierna?

Det personliga

Möjligheter

Om du är student, bor i studentlägenhet och har förbrukat din kötid 
på ditt studentboende, men hade möjligheten att flytta inom ditt 
område till bra, flexibla och ekonomiskt försvarbara lägenheter, 
byggda för att ge nyexaminerade studenter möjligheten att stanna 
kvar i staden, skulle du kunna tänka dig att stanna i Umeå då?

Jag får inte 
bo kvar

Jag bor i ett 
kollektiv med 
förstahands-
kontrakt

Andrahand i 
hyresrätt.

Ja, 3 rok, 
första våningen 
i centrum. 
Kollektiv med 
andrahands-
kontrakt

Lätthanterligt, 
centralt, tyst.

Kollektivt 
boende i 
jättestort hus 
utan snutar.

Billigt, bra 
läge, nära folk 
ja känner, nära 
aktiviteter jag 
tycker om.

Ja och nej. 
Short-term, att 
bi i kollektiv, 
long-term, en 
hemlighet:)

Mer än tio år:)Mindre än tio 
år

Det är inte 
bestämt 
ännu.

Ja, 
förstahand,
 3 rok. Ja, 2-3 rok, 

balkong, bra 
läge. Typ som 
nu men äga så 
jag kan måla om 
som jag vill etc.

Jag ska 
flytta ihop 
med Bullen 
och Ludde.

Ja
Ja

Ungefär tio år.

Till examen

Till examen, 
kanske 
stannar om 
jag hittar 
jobb.

Nej, bor i 
andra hand.

Nej

Nej, det 
byggs för 
tunna väggar 
i stan.

Nej.

Nej.

Event 2 - 
Allmännyttan


