
Målsättning för Andreastorpets Vänboende 

 

Ett vänboende som ämnar åstadkomma ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 

byggande, boende och leverne med respekt för såväl egen tid som samvaro och gemenskap. 

 

Ett boende som är öppet för alla oavsett ålder, bakgrund, sysselsättning och 

hushållssammansättning som godkänner föreningens stadgar och värdegrund, vilka förutsätter 

aktiv delaktighet och grannsamverkan. 

 

Värdegrund för Andreastorpets Vänboende 

• Vänboendet är öppet för dem som godkänner stadgarna och värdegrunden 

• Vänboendet är en del av, bidrar till och berikar omgivningen/trakten/samhället 

• Vi strävar efter en blandad sammansättning av boende – alla åldrar, olika bakgrunder, 

olika sysselsättningar, olika hushållssammansättningar  

• Vi har respekt för varandra och allas individuella olikheter 

• Den sociala gemenskapen är otvungen; den skapas genom de möjligheter boendet ger 

till gemensamt arbete, spontana möten, fritidsaktiviteter, mat- och trädgårdslag mm 

• Vi strävar inte efter samsyn i andra frågor än de som av praktiska skäl rör vårt boende 

och vårt gemensamma ägande och förvaltande av bostäder och lokaler. 

• Vi bidrar alla med att arbeta för att få ner de gemensamma kostnaderna  

• Vi tar ansvar för att tidigt och konstruktivt lösa uppkomna konflikter 

• Vi strävar efter att hushålla med naturresurser, tar hänsyn till andra miljörisker och i 

huvudsak använder miljövänliga material 

• VI uppmärksammar skönhetsvärden i både bebyggelse och växtlighet och att vi utformar 

vår utomhusmiljö med möjligheter till lek och samvaro 

• Vi har en trädgård som stimulerar till odling och tilltalar alla våra sinnen och främjar 

biologisk mångfald.  

• Vårt boende kan bli en plats för lärande och praktik, där vi delar med oss av våra 

kunskaper och arbetsmetoder  

• Demokratin och jämställdheten i boendet hålls levande så att alla medlemmar kan delta i 

samtal och beslut som rör boendet och kan ta på sig uppdrag i föreningen. 

• Vårt boende kan utvecklas och förbättras av nuvarande och kommande medlemmar 

• I vår styrelse eftersträvar vi rotation enligt en rullande modell 

• Vi följer hyreslagen gällande andrahandsuthyrningar, husdjur, rökning och ljudmässigt 

eller annat störande beteende 

 

 

 


