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Vad är HBTQ-Bo?
HBTQ-Bo är en fristående ideell förening bildad hösten
2016. Styrelsen består av 11 personer som under ett
och halvt år arbetat tillsammans i studiecirkelform. Föreningens syfte är att arbeta för att skapa en bogemenskap med HBTQ-profil, bl.a. genom opinionsbildning
och uppvaktningar av politiker och tjänstemän. Ju fler
medlemmar desto större tryck, varje enskild medlem i
föreningen är alltså av stor betydelse!

Vem kan bo i HBTQ-Bo?
När vi har ett passande förslag till boende som rymmer
25-30 lägenheter bildas en ekonomisk förening, detta
som en logisk fortsättning på vårt arbete. En ekonomisk förening kan teckna nödvändiga juridiska avtal
och vara hyresvärd för de boende i lägenheterna. Boendet är till för dig som är 45+ och deltar aktivt i arbetet med HBTQ-Bo.
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När kan HBTQ-Bo bli verklighet?
Det vet vi inte. Kanske hittar vi en samarbetspartner inom ett år, kanske tar
det flera år. Vi söker en byggherre eller
fastighetsägare, privat eller kommunal, som är intresserad av kooperativ
hyresrätt. Läs gärna mera om målsättning och stadgar på vår hemsida:
www.hbtqbo.se

Hur blir man medlem i HBTQ-Bo?
På vår hemsida finns information om
hur du blir medlem (250kr/år). Medlemskapet ger dig möjligheter att delta i
föreningens medlemsmöten och andra
aktiviteter och bidra med idéer och arbete.
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