
Boendegemenskap
BovieranVälkommen till

Erfarenhetsutbyte • Samarbete 
Fadderverksamhet • Större kontaktnät



Med Bovieran Boendegemenskap får varje Boviera möjligheten 
att använda den samlade kunskapen och erfarenheten som 
finns hos alla inflyttade Bovieror. Lär dig mer om fördelarna 
med intresseföreningen som är ägd av alla våra Brf; er runt om 
i landet. Bovieran Boendegemenskap vill skapa ett gott boende 
och öka trivseln. 

Ett större utbyte av huset du bor i
Alla som bor i Bovieran hittar som i sitt eget hus i alla andra 
Bovieror runtom i landet då husen ser likadana ut. Att samlas, 
diskutera, samarbeta och utbyta idéer hjälper er att ta 
tillvara på husets alla fördelar och möjligheter till fullo, det är 
boendegemenskapens mål. 

En gemensam utveckling 
Tillsammans i Bovieran Boendegemenskap skapar vi ett större 
kontaktnät och får tillgång till fler värdefulla idéer och kunskaper 
som hjälper din förening att växa ytterligare.

En ny gemenskap 
för alla Bovieror



Bovieran Boendegemenskap underlättar det arbete som 
görs i varje enskild förening. Genom att dela med sig av egna 
erfarenheter kan dubbelarbete undvikas och goda lösningar 
som fungerat i en Boviera spridas till andra Bovieror.

• Nystartsfrågor 
• Bygglov 
• Vinterträdgården 
• Garantifrågor
• Gemensamma trivselaktiviteter 

• Ekonomiska frågor 
• Juridiska frågor 
• Fastighetsförvaltning 
• Upphandling och ramavtal 
• Gemensamma inköp

Hitta lösningar tillsammans

Arbeta gemensamt med exempelvis:



Få och bli en fadder
En viktig del av Bovieran Boendegemenskap är det kunskaps-
utbyte som blir möjligt med fadderverksamheten. Som en del 
i medlemskapet får ni som ny Boviera en egen fadder från en 
inflyttad Boviera. Faddern blir ett viktigt stöd i arbetet med att 
starta upp den egna föreningen.

Som medlem i föreningen
Alla föreningar som är medlemmar i Bovieran Boendegemenskap 
betalar en medlemsavgift. Medlemskapet ger varje Boviera en 
röst i Boendegemenskapen. Vid årsstämman väljs valberedning, 
styrelse och revisor.



Ta vara på
värdefull
kunskap



KONTAKT:
info@bovieranboendegemenskap.se

Få kontakt med styrelsen
I styrelsen för Bovieran Boendegemenskap sitter 

representanter från medlemsföreningarna och en 
representant från Bovieran AB.

BOVIERAN, FALKENBERG: 
Ordförande:
Ingvar Johansson
ingvar@bovieranboendegemenskap.se 
0768 45 88 82

BOVIERAN, LANDSKRONA: 
Ledamot:
Sysse Hardenby
sysse@bovieranboendegemenskap.se 
0705 88 33 61

BOVIERAN, STRÄNGNÄS:
Ekonomi:
Birgitta Törnlund
birgitta@bovieranboendegemenskap.se 
0761 00 02 11

BOVIERAN, NORRKÖPING: 
Ledamot:
Leif Berggren
leif@bovieranboendegemenskap.se 
0733 18 90 48

BOVIERAN, FALUN:  
Sekreterare:
Lars Jahncke
lars@bovieranboendegemenskap.se 
0705 27 24 29


