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Möjlighet till ombildning
Vår ägare Stockholms stad har gett Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska
Bostäder i uppdrag att möjliggöra för hyresgäster i utvalda områden att ombilda sina
bostäder från hyresrätt till bostadsrätt. Huset du bor i är en av de fastigheter där
möjligheten nu finns att ombilda till bostadsrätt. Namnet på den fastighet som du bor
i ser du i adressfältet.

Bankgiro 240-4044

Ombildning på initiativ från de boende
Det är du och dina grannar som avgör om ni är intresserade av att ombilda fastigheten
ni bor i till bostadsrätt. Det är ni som i sådana fall inleder processen genom att bilda
en bostadsrättsförening och sedan göra en intresseanmälan om ombildning. För att
bostadsbolagen ska handlägga en intresseanmälan krävs att femtio procent av de
boende stödjer bostadsrättsföreningens intresseanmälan för ombildning.
Mer information
I foldern som bifogas finns en övergripande information om möjligheten till
ombildning. Här kan du läsa om ägarens skäl till uppdraget, för vilka områden det
gäller samt en kortfattad beskrivning av hur en ombildningsprocess går till.
En ombildningsprocess kräver god kunskap och att föreningen utser en person
som kan agera ombud gentemot bostadsföretagen. Föreningen kan också anlita en
extern ombildningskonsult. Den väljer och bekostar föreningen i sådana fall själv.
För dig som vill veta mer finns information på www.stockholm.se/ombildning.
Har du inte tillgång till internet kan du kontakta vår kundservice så skickar vi
dig en tryckt version av informationen.
Sista datum för en intresseanmälan
För att en ombildning ska kunna prövas måste en komplett intresseanmälan
ha inkommit till Familjebostäder senast den 31 december 2019. På
www.stockholm.se/ombildning kan du läsa om vad en intresseanmälan måste
innehålla. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på
kontakt@familjebostader.com eller 0770-814 814.
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