
Du har möjlighet att bidra i lokala förvaltningsfrågor 
och får både kunskap och erfarenhet kring hur SKB 
fungerar. Ytterligare möjligheter att påverka är hur 
kvarterets gemensamma lokaler och utrymmen ska 
utnyttjas. Det kan till exempel gälla kvarterslokal, 
hobbyrum eller återbruksrum. 

Det finns även möjlighet att starta olika intresse-
grupper, till exempel för trädgård och odling.

De flesta kvarter har en egen kvartershemsida som 
nås från Mina sidor på skb.org. Här kan de boende 
se nyheter, få info från kvartersrådet, boka lokaler 
med mera. En medlem i kvartersrådet brukar vara 
webbmaster.

Vad roligt att du vill engagera dig i ditt kvarter! Som medlem i 
kvartersrådet får du ansvar och förtroende att driva frågor kring ditt 
boende och ditt kvarter. 

Kvartersråd Du är 
ambassadör 

för SKB!

På nästa sida får du veta mer om kvartersråden



Kvartersrådet:
• väljs och består av boende i kvarteret
• består bland annat av sammankallande, kassör, sekreterare samt andra roller  
    som till exempel ansvarig för gemensamma lokaler eller trädgårdsgrupp
• fungerar som en lokalt drivande grupp i kvarteret
• anordnar och genomför det ordinarie medlemsmötet där fullmäktige väljs 
• kommunicerar med de boende på olika möten, via kvartershemsida och/eller anslag i trapphus
•  kan få stöd från SKBs fastighetsskötare, förvaltare samt förenings- och medlemsutvecklare 

Du och ditt kvartersråd förväntas:
• förbereda val till fullmäktige och kvartersråd 
•  arrangera och delta i möten för boende i kvarteret för att informera om 
 kvartersrådsverksamheten och diskutera olika frågor vid behov
• ansvara för de gemensamma lokalerna
• vara länken mellan de boende och SKBs förvaltning 
• välkomna nyinflyttade
• bidra till trivsel och trygghet i kvarteret

Besök kvartersrådsguiden på Mina sidor på skb.org
I kvartersrådsguiden hittar du som är aktiv i ett kvartersråd information och vägledning för den löpande 
verksamheten. Även du som bara är nyfiken på vad ett kvartersråd gör, kan självklart också kika in.
skb.org/mina-sidor/kvartersradsguiden

Är du intresserad 
av hållbarhetsfrågor? 

Nu finns en ny roll som 
hållbarhetsambassadör i 
kvartersrådet. Kontakta 

kvartersrådet om du 
är intresserad. 


