
 
             
 

             

 

 
Pressmeddelande 8 mars 2021 

Victoria Park och Hembla nya associerade medlemmar 
i Sveriges Allmännytta 
 
Sveriges Allmännytta välkomnar Hembla och Victoria Park som nya associerade medlemmar i 
Sveriges Allmännytta. 
 
– Jag är glad och stolt för att dessa fastighetsbolag väljer att ansluta sig till oss. Det stärker Sveriges 
Allmännytta som en bred organisation som representerar såväl allmännyttiga som privata aktörer. 
Tillsammans värnar och utvecklar vi hyresrätten långsiktigt och tar ett aktivt samhällsansvar, säger 
Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta. 
 
– Vi känner en nära samhörighet med de kommunägda allmännyttiga bolagen. Det innefattar både 
synen på långsiktighet och fokuset på att lyfta bostadsområdena där vi finns. En viktig del av vårt 
arbete är att samverka med andra privata och kommunägda bostadsbolag kring gemensamma 
utmaningar i våra områden. Det känns värdefullt att få fördjupa relationerna med andra långsiktiga 
och seriösa hyresvärdar ytterligare genom medlemskapet i Sveriges Allmännytta. Hembla och Victoria 
Park är idag Sveriges största privata hyresvärdar och jag är övertygad om att vår samlade erfarenhet 
kommer vara ett bra tillskott till den stora kompetens som redan finns inom Sveriges Allmännytta, 
säger Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla.  
 
Ytterligare ett bolag, Wennergrens, med huvudsaklig verksamhet i Hjo beviljades samtidigt 
medlemskap, vilket innebär att totalt är nu sex företag associerade medlemmar. Sedan tidigare är 
Heimstaden Bostad AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Tornet Bostadsproduktion AB 
associerade medlemmar. Sammantaget representerar därmed Sveriges Allmännytta 314 bolag som 
tillsammans förvaltar mer än 911 000 lägenheter.  
 
Sveriges Allmännyttas kongress beslutade 2019 om en ny form av medlemskap, så kallade associerade 
medlemmar. Det innebär att bostadsföretag som inte ägs av en kommun, men som är långsiktiga 
ägare av hyresfastigheter och som tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar kan bli medlemmar. 
För att bli associerad medlem förväntas bolagen lämna lägenheter till den lokala bostadsförmedlingen 
samt till kommunen för sociala ändamål. De ska också ta aktiv del i lokalsamhället, arbeta för att 
förbättra integrationen i de områden de verkar samt delta i det sociala arbetet på orten. 
 
För mer information, kontakta 
Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta, 08 406 55 17 
Per Ekelund, vd Victoria Park och Hembla, 040 16 74 47 

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08 406 55 25, 
ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se 
Jonatan Öhman, kommunikationschef Victoria Park och Hembla, 073 141 77 47, 
jonatan.ohman@hembla.se 
 
Kort om Victoria Park  
Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och 
renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och 
samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket 
om människor, samhälle och miljö. Idag finns vi i 14 städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se. 
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