
Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU • februari !""# • www.kollektivhus.nu 9
Bo tillsammans

Bor man i kollektivhuset Stolplyckan
i Linköping kan man köra miljövänlig
och säker bil utan att behöva äga
den och utan att behöva ta hand om
skötseln av den.

Sedan hösten !""$ har de boende i Stolp-
lyckan tillgång till en bilpool med bilar
som går på biogas. Det kommunala
bostadsbolaget, Stångåstaden, som är
hyresvärd, tog tillsammans med boende i
kollektivhuset initiativ till bilpoolen. Poo-
lens bilar, varav två står parkerade utanför
Stolplyckan, kan användas inte bara av
dem som bor i kollektivhuset utan också av
alla övriga hyresgäster hos Stångåstaden.
Bilpoolen drivs av företaget Sunfleet AB,
som enbart har miljöbilar i sin flotta. Före-
taget har avtal med varje bilpoolsmedlem
utan Stångåstaden som mellanhand.

En bilpool för privatkörning blir oftast

dåligt utnyttjad under normal arbetstid,
vilket kan göra det svårt att få den att gå
ihop ekonomiskt. Inledningsvis garantera-
de vårt kommunala bostadsbolag en viss
beläggning på bilarna i poolen. Svårighe-
terna att få en god beläggning har minskat
tack vare att Sunfleet sedan hösten 2006
ansvarar för Linköpings kommuns bilpool,
som tillhandahåller bilar för kommunens
anställda under arbetstid. Samma bilar
ingår utom arbetstid i bilpoolen för privat-
personer.

Som bilpoolsmedlem betalar man en fast
avgift per månad. När man använder en bil
i poolen betalar man dels för det antal tim-
mar man använt bilen dels för den sträcka
man kört. Tvätt, service mm sköter Sunfle-
et. En gång i månaden får man en faktura,
där man kan se tid och körsträcka för varje
körning. Man kan också när som helst gå

in på nätet och få aktuella uppgifter.
För att vara med i bilpoolen behöver

man tillgång till internet och en mobiltele-
fon. Bokningen sker via internet. Strax
innan den bokade starttiden får man ett
SMS i mobilen med registreringsnumret
för den bil som reserverats. Bilen öppnar
man med ett så kallat smartcard. I hands-
facket finns startnyckeln till bilen. Om det
automatiska systemet skulle krångla, vilket
ibland kan hända, oftast beroende på den
mänskliga faktorn, finns en kundsupport
som man kan ringa dygnet runt årets alla
dagar.

Sunfleet har i dag bilpooler i fjorton
städer i Sverige. Ett extra plus med att vara
med i Sunfleets bilpool i Linköping är att
man då har tillgång till bilarna i Sunfleets
övriga bilpooler. Detta gör det möjligt att
ta tåget på de långa sträckorna och boka en
poolbil för den sista biten fram till resmå-
let.
Mer information om denna bilpools-
lösning finns på Sunfleets hemsida
www.sunfleet.com

MARGARETA OSSBAHR

Redaktör: Dick Urban Vestbro. Layout: Ingrid Sillén

Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget Stångåstaden och hyresgästerna.

Bilpool i Stolplyckan

Miljövänligt och säkert

Med Sunfleets
bilpool har man
tillgång till bilar
i 14 städer i
Sverige.
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Hur kan bogemenskaper och kollek-
tiv inspirera grannskap och kommu-
ner? Det var temat för en konferens i
Mainz i november 2008.

Syftet med konferensen var att ge till-
fälle till erfarenhetsutbyte, att lyfta
fram och bearbeta frågor knutna till

nya boendeformer och att visa på vad som
händer i andra länder i Europa. Nästan 200
personer deltog. Här fanns arkitekter och
politiker, bostadsföretag, rådgivare och
många andra. De flesta kom från olika
boendeprojekt.

Arrangör var organisationen »Dialog
der Generation«, en statsstödd verksamhet
för att överbrygga generationsmotsätt-
ningarna i Tyskland. Samarbetspartners
var delstatsministeriet för sociala frågor,
Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V
(FGW, en motsvarighet till Kollektivhus
NU) och stiftelsen Trias (inriktat på att
motverka markspekulation, verka för hus-
hållning med mark och på nya boendefor-
mer) samt staden Mainz. Jag var i Mainz
som representant för Kollektivhus NU för
att informera om den planerade interna-
tionella konferensen i Malmö !"%" och för
att berätta om svenska kollektivhus.

Kollektivhus och bogemenskaper
på tyska
I Tyskland är Gemeinschaftliches Wohnen
(bogemenskaper) ett etablerat begrepp lik-
som Wohnprojekte (boendeprojekt). Det
senare står för människor som bildar grup-
per för att bo med gemenskap, på egna vill-
kor och till rimliga kostnader. Grupperna
hyr, köper eller låter bygga sina bostäder
tillsammans, antingen som separata bostä-
der eller i en gemensam bostad. De be-
stämmer också själva hur de vill leva till-
sammans och samarbeta i sitt boende.

FGW har över trehundra medlemmar i
form av grupper som antingen vill bygga
eller som bor i bogemenskaper. Organisa-
tionen har funnits sedan %##!. Nu håller
den på att förändras från att enbart arbeta
med frivilliga insatser till att ta betalt för
sina tjänster. Liksom i Sverige är den långa
tiden från idé till inflyttning ett stort pro-
blem. Genom att arbeta mer professionellt

vill man bidra till kortare planeringstider
och fler boendeprojekt.

Ministern driver på
Det var ingen tillfällighet att vi samlades i
Mainz. Malu Dreyer, delstatsminister för
arbete, sociala frågor, hälsa, familj och
kvinnor, har ett stort engagemang i frågan
om att bo i gemenskap. Hon var en av inle-
darna och man kände starkt hennes stora
engagemang i nya boendeformer.

På hennes initiativ startade Röda Korset
i Mainz en borådgivning !""& kring boge-
menskaper för äldre för hela delstaten Rhe-
inland-Pfalz. Rådgivarna samlar intresse-
rade och stöttar grupper som tillsammans
vill skapa ett eget boende. De arbetar också
mycket med att informera ledande politi-
ker om vad bogemenskaper är och vikten
av att stötta brukarinitiativ.

I flera städer arrangerar de regelbundet
»rundabordsmöten« som ger intresserade
chans att få träffa varandra och kanske
starta nya projekt. Det är viktigt att skapa
lokala mötesplatser eftersom det handlar
om att lösa lokal problem med hjälp av
bogemenskaper.

Två olika bogemenskaper
I Mainz närhet finns flera »Wohnprojek-
te«. Ett av dem bestod av en upprustad

militärförläggning i Layenhof.
Layenhof var ursprungligen en mili-

tärflygplats som USA lämnade %##%. Här
finns nu många olika verksamheter i de
gamla byggnader, många med inriktning
på kultur. Officersbostäderna har överta-
gits av Wohnbau Mainz. Tillsammans med
en grupp intresserade har man skapat
»Wohnprojekt Layenhof« i två av byggna-
derna. Det finns &! lägenheter, gemensam-
ma lokaler och en nyanlagd lekplats.
Inflyttningen skedde för cirka %$ år sedan.

Jag besökte också bogemenskapen på
Blücherstrasse i Wiesbaden. Den består av
!! lägenheter, gemensamma lokaler och
några kontor i en ombyggd fastighet från
%#"'. Ombyggnaden var klar !""(. Resulta-
tet har blivit lyckat och är väl känt och väl
dokumenterat.

Drivkraft för det gemensamma är i båda
exemplen inte gemensam mathållning
utan andra gemensamma aktiviteter. Men
spännande ändå! Tyska bogemenskaper är
värda att besöka!

KERSTIN KÄRNEKULL

Bogemenskap
för att överbrygga generationsmotsättningar

Överst: Bogemenskapen i Layenhof, inflyttad cirka 1995 i ombyggda
militärbostäder. Till höger: Blücherstrassee 17 i Wiesbaden,
bogemenskap i byggnader från 1905.

»Dialog der Generation«
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Inom flera kollektivhus har det under
årens lopp uppstått konflikter mellan
de boende. Ett aktuellt exempel är
EKBO/Gebers i stadsdelen Skarpnäck
i södra Stockholm. Här har konflikten
gått så långt att några av de boende
hänger ut banderoller till försvar för
pristak vid lägenhetsförsäljning.
Frågan om stadgeändring har gått
till bolagsverket och tingsrätten. En
ny webbplats annonserar att
EKBO/Gebers är hotat.

Gebers är ett före detta konvalescenthem,
som ligger vackert vid sjön Drevviken. Fas-
tigheten övertogs i mitten på #"-talet av en
förening som ville skapa ett ekologiskt och
kollektivt boende. För att få ändamålsenli-
ga och ekologiska bostäder ville föreningen
bygga om fastigheten med eget arbete. För
att klara detta beslöts att göra ombyggna-
den i samarbete med HSB. En bostads-
rättsförening bildades därför parallellt med
den ideella föreningen EKBO (Ekologiskt
Boende i Orhem).

Gemenskap kring
urinseparering och kompostering
Fastigheten består av &! lägenheter med
sammanlagt ca $' vuxna och &' barn. Till
ombyggnaden användes återanvänt mate-
rial från rivningshus, lera och andra sunda
material. Det kanske viktigaste ekologiska
draget består av urinseparerande toaletter
och kompostering av fekalier. Gebers har
uppvärmning med träpellets och solpane-

ler. Sopsortering sker i tolv fraktioner. Byte
av prylar sker genom en loppmarknad där
var och en kan lämna och ta vad den vill.
Gebers finns med som ett gott exempel i en
nationell kunskapsbank om enskilda
avlopp www.avloppsguiden.se/lasvart/
avlopp_kretslopp.htm

För att klara skötsel av det ekologiska
kräver Gebers åtta timmars arbete per
månad av alla boende. Det finns flera
arbetsgrupper för drift, städning, träd-
gårdsskötsel mm. De gemensamma loka-
lerna består av matsal och centralt kök,
barnrum, gästrum, TV-rum, och några
glasverandor med vacker utsikt över Drev-
viken. Konflikter mellan veganer och kött-
ätare har lett till att det finns tre skilda
matlag.

Pristak skapar inlåsningseffekt
Den aktuella konflikten gäller det pristak
som fördes in i föreningen stadgar att gälla
vid försäljning av en lägenhet i kollektivet.
Den som flyttade in skulle göra det på

grund av engagemang för ekologin och
gemenskapen och inte för att få en bostad
med vacker sjöutsikt. Pristaket innebär att
den som vill flytta ut bara kan sälja sin
lägenhet till ett nominellt pris, det vill säga
vad han/hon själv betalt plus en uppräk-
ning efter inflationen. För att säkra kravet
på pristak angavs att stadgarna kunde änd-
ras endast om det fanns '⁄) majoritet.

De som vill flytta har upptäckt att det är
mycket svårt att få tag på en lägenhet under
Gebers pristak. Det har uppstått en ’inlås-
ningseffekt’. En majoritet har beslutat att
ändra stadgarna så att pristaket tas bort.
Tvist råder dock om beslutet. De ändrade
stadgarna har gått till Bolagsverket för
registrering, men de som vill bevara prista-
ket har överklagat.

Anna Waernhoff och Eric Löwenthal är
nyinflyttade i Gebers. De säger att konflik-
ten möjligen trappats upp för att ganska
många vill flytta just nu. De hänvisar till
kollektivhuset Katthuvudet på Mariaberget
i Stockholm, som avkollektiviserades när
man ändrade stadgarna för att tillåta
marknadspris. De tillstår att det är svårt att
flytta men att det finns konkreta lösningar
för att hjälpa folk ut, och att ett pristak
tillsvidare nog är en garanti att Gebers blir
kvar som ett boende för gemenskap och
ekologisk livsstil.

Bostadsrätt olämpligt
för kollektivt boende
Nicholas Hort var med från starten och
stod då bakom stadgan om pristak. Han

Pristak – en garanti för
EKBO/Gebers överlevnad?

Barbro Rahm i matsalen i Sjöfarten.

Toalettavfallet
samlas upp i
källaren innan
det förs till
kompostanlägg-
ningen.
Foto: Dick Urban
Vestbro

På hemsidan www.gebers.nu/
varnar man dem som funderar på att flytta in att de

kan dras in i juridiska tvister om de köper över
pristaket.
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Lyckat seminarium om hur kollektivhus ska upplåtas
Vilken är bästa upplåtelseformen för
kollektivhus – hyresrätt, kooperativ
hyresrätt, bostadsrätt eller annan
form? Hur kan man bäst rekrytera
motiverade boende? Hur håller man
intresset för bogemenskapen uppe
bland de boende?

Det var några av frågorna som
diskuterades på ett seminarium som
Kollektivhus NU ordnade den 22
november i Stockholm.
Ca '" personer från olika gemenskapsbo-
enden runtom i Sverige deltog. Syftet var
att lära av varandras erfarenheter, skaffa
oss insikter om vilka upplåtelseformer som
finns och försöka arbeta fram en eller flera
modeller som fungerar bra för just boge-
menskap.

Vid seminariet gjordes först en allmän
genomgång av de olika upplåtelseformer
som finns. Därefter berättade olika inbjud-
na personer om erfarenheter från hus med
olika äganden.

Svårt att styra arbetsplikt
Stig Dedering från Hässelby familjehotell i
Stockholm gav en översikt över de upplå-
telseformer som finns. Han gick också ige-
nom de juridiska regler som gäller för de
olika upplåtelseformerna. Han konstatera-
de att det i samtliga är juridiskt svårt att
styra vilka som får flytta in och ålägga dem
arbetsplikt. Avtal om arbetsplikt finns i
flera hus. Det är oklart hur juridiskt bin-
dande dessa avtal är. I ett par fall har
bostadsbolaget gått in och erbjudit de

förklarar sin ändrade inställning med att
det blivit nästan omöjligt att få tag i en
lägenhet när man vill flytta. Jag frågar hur
man kan få in motiverade boende om man
släpper pristaket.

– Säljaren måste klargöra att det hand-
lar om ett ekologiskt kollektiv. Och vi
måste göra Gebers attraktivt så att vi får in
fler entusiaster, säger Nicholas.

För att lugna ner känslorna och skapa
förutsättningar för Gebers överlevnad har
en ’dialoggrupp’ bildats. I den ingår repre-

sentanter för båda sidor. Gruppens sam-
mankallande är Håkan Mårtensson. Han
berättar att pristaket ligger på ungefär
%% """ kr/kvm, medan genomsnittet för
Storstockholms förorter ligger på ca !& """

kr/kvm. Hur kan man hitta en kompro-
miss mellan de båda grupperna, frågar jag.
Kan man lätta på pristaket utan att helt ta
bort det? Kan man ta bort pristaket men
istället hålla hårt på kravet om obligato-
riskt arbete för att slippa de som inte är
intresserade av ekologiskt/kollektivt boen-
de?

– Båda saker är möjliga att diskutera,
men vi har inte hunnit så långt, svarar
Håkan.

Av landets $! fungerande kollektivhus
har !# hyresrätt medan sex har bostads-
rätt. Exempel på hus med bostadsrätt är
Slottet i Lund, Blomstret i Gävle och
Kupan i Älvsjö. När man köper en lägen-
het i Blomstret eller Kupan måste man för-
binda sig att gå med i kollektivhusför-
eningen, som bygger på visst obligatoriskt
arbete. Denna modell har fungerat som en
garanti för överlevnad.

DICK URBAN VESTBRO

»För att lugna ner känslorna

och skapa förutsättningar

för Gebers överlevnad har

en ’dialoggrupp’ bildats.

I den ingår representanter

för båda sidor.«

Äntligen en ny logga!
Vår förening har länge saknat en logga. Styrelsen har segdragit på frågan. Nyligen
kom vi fram till ett beslut, nämligen att använda den illustration som Gun
Hammer gjort och som använts flitigt i Bo Tillsammans. Gun Hammer har bearbe-
tat illustrationen så att den blivit mer lik en logga och försett den med texten
Kollektivhus NU. Se resultatet här ovan!

Stig Dedering pratar om olika upplåtelseformer.
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hyresgäster som inte vill delta i det gemen-
samma arbetet, en likvärdig lägenhet i ett
vanligt hus. Det kan också finnas ett
grupptryck som gör att de som inte trivs
med kollektivhuset frivilligt flyttar för att
lämna plats åt sådana som står i kö för att
bo kollektivt.

Allmännyttiga Familjebostäder i Stock-
holm har valt att upplåta två av sina snart
fem kollektivhus, Sjöfarten samt det blivan-
de Axelsberg, med kooperativ hyresrätt.
Bolaget anser att det är rakare avtal inom
kooperativ hyresrätt än vanlig hyresrätt.
När man är vanlig hyresgäst är man mer
utlämnad åt fastighetsägarens vilja. Vid
kooperativ hyresrätt styr de boende själva.
Eva Norrby från Sjöfarten berättade att man
än så länge inte har haft några problem
med den kooperativa hyresrätten. Elisabeth
Olszon från kollektivhuset Majbacken i
Göteborg bekräftade att den kooperativa
modellen fungerar bra. I diskussionen
påpekades att det kan vara svårare att bli av
med en hyresgäst som inte uppfyller plik-
terna i kooperativ hyresrätt än i vanlig
hyresrätt. Ett problem vid nybyggen kan
vara att folk är med och planerar utfor-
mandet av lägenheten men sen upptäcker
man att det blir för dyrt och hoppar av.

Hyresgästföreningen saknar strategi
Terje Gunnarsson från Hyresgästföreningen
i Stockholm berättade varför föreningen
inte tycker om ombildning till bostadsrätt
men sa att man inte har någon åsikt om
kooperativ hyresrätt. HF menar dock att
det är viktigt att besittningsrätten gäller

och det finns dåligt lagstöd för boendein-
flytande vid upprustning och ombyggnad i
kooperativ hyresrätt. HF gillar inte att
plånboken styr i kooperativ hyresrätt. För-
eningen har inte varit engagerad i att för-
handla om blockhyra för kooperativ hyres-
rätt, men det finns något undantag. Terje
kunde tyvärr inte svara på frågan om vad
Hyresgästföreningen gör när enskilda
hyresgäster i kooperativ hyresrätt vill för-
handla gentemot föreningen då den inte
har prioriterat kollektivhus eller gemen-
skapsboende. Han kunde inte heller svara
på vad HF kan ha för strategi för att stödja
olika former av gemenskapsboende.

Problem med bostadsrätt
Dick Urban Vestbro från kollektivhuset
Tullstugan berättade om husets omvand-
ling till bostadsrätt år !"""*!""%. Huset
hade från början allmännyttig hyresrätt.
Då fanns ett avtal med Familjebostäder att
bara personer som ställde upp på obligato-
riskt arbete fick flytta in. Kollektivhuset var
en del av en större fastighet och kunde inte
bryta sig ur bostadsrättsföreningen. Dess
styrelse sade nej till kollektivhusförening-
ens begäran att upplåta de !$ lägenheterna
enbart till dem som vill bo i kollektivhus.
En del hoppade av från matlagen men
bodde kvar medan andra flyttade av ideo-
logiska skäl. Kollektivhusets gemensamma
middagar överlevde dock genom att kol-
lektivhusföreningen tog in intresserade
’utifrån’, det vill säga från kvarteret intill.
Föreningen inrättade vidare en möjlighet
att registrera intresse för köp av lägenhet i

kollektivhuset. Dick Urban menar att man
hittills haft tur, men att bostadsrätt inte är
en lämplig boendeform för kollektivhus, i
varje fall inte i attraktivt läge.

Diskussionen som avslutade seminariet
blev innehållsrik. Man kunde konstatera
att förutsättningarna för att hålla intresset
uppe bland de boende i gemenskapsboen-
den är olika, bland annat beroende på hur
eftertraktat läge huset har. I Stockholms
mer centrala delar är kanske, med de regler
kring besittningsrätt med mera som finns i
dag, kanske hyresrätt eller kooperativ
hyresrätt med ett allmännyttigt och kollek-
tivhusengagerat bostadsbolag i bakgrun-
den det som trots allt har störst chans på
lång sikt.

Den som är intresserad av att få veta
mer om vad som sades vid seminariet finns
en utförlig skriftlig dokumentation att
ladda ner från Kollektivhus NU:s hemsida
http://www.kollektivhus.nu

ULRIKA EGERÖ

Bli stödmedlem i Kollektivhus NU!
Vår förening är nästan helt beroende
av medlemsavgifter för att finansiera
verksamheten. Vi kan inte genomföra
allt vi vill. Därför vädjar vi till alla
intresserade att de ska bli stödmed-
lemmar. För det betalar man 100 kr/år
eller mer på plusgiro 43 88 62 – 5.
Glöm inte att ange namn och e-post-
adress. Som stödmedlem får du ett
elektroniskt nyhetsbrev, bladet Bo
Tillsammans (ca 4 gånger per år) samt
inbjudan till möten och seminarier.

Har du bilder till vår utställning?
Föreningen håller på med en utställning som ska visa hur bogemenskap fungerar. Den ska innehålla
positiva exempel och visa olika aspekter av kollektivboende. Den ska också framföra kritik mot de hin-
der som bogemenskapen upplever och gärna vara litet självironisk. Syftet är att stimulera till debatt,
att väcka uppmärksamhet och att öka människors intresse för bogemenskap. Ansvariga är arkitekt Elsa
Grip i Lund och Ingrid Sillén, grafisk formgivare i Stockholm. Utställningen ska kunna användas vid för-
eningens seminarier och möten, av bostadsföretag och på lokala bibliotek. En version på engelska ska
visas på den internationella konferens som ska äga rum i Malmö i maj 2010.

Har du bilder som kan passa till utställningen? Sänd dem i så fall till undertecknad. De bör ha en
upplösning på minst 180 dpi och vara tillräckligt stora för att tåla tryckning i formatet A3.

Sänd bilderna som bilaga till dickurba@gmail.com eller på CD till:
Dick Urban Vestbro, Dörjgränd 4, 116 68 Stockholm

Ge ett bidrag till utställningen!
Vi räknar med att utställningen kostar 100.000 att få fram. Hittills har vi fått 20.000 av några allmännyttiga
bostadsföretag som har kollektivhus. Föreningen har inte egna resurser. Vi behöver alla bidrag vi kan få. Kan du
ge en slant till detta viktiga ändamål? Sätt i så fall in pengar på plusgirokonto 438862–5. Skriv »Utställning« och
ditt namn på talongen. Tack på förhand!
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Omkring 1 oktober 2008 var BoAktiv
Landgångens hus i Malmös södra
utkanter inflyttningsklart och vi har
nu gått ombord och lagt ut på vår
gemensamma resa. Eller – som en
del föredrar att se det – gått iland.

Först och främst – vi är mycket nöjda med
vårt hus och vår bogemenskap så här
långt. Redan i mitten av november fick vi
igång husets »hjärta«, den gemensamma
matlagningen, tre dagar i veckan som
mjukstart men med sikte på utökning till
fem. En rad arbetsgrupper har sett till att
kök, matsal och resten av »samhuset« bli-
vit utrustat och trivsamt möblerat. Vi har
ett välbesökt gemensamt fika i biblioteket
varje morgon kl. #.&". På fredagskvällar
har vi filmvisning i matsalen. Trivseln är
stor, stämningen god med många glada
skratt, en växande samhörighetskänsla och
sjudande aktivitet. Givetvis blir det delade
meningar om ett och annat men utan att
vi kört fast.

Vi är nu &) personer mellan &# och #$

år (+ en %&-åring på dispens), %⁄& är par,
&+ % är män, &+ % yrkesverksamma eller
studerande och vi har en stor spännvidd
vad gäller yrkesinriktning och kompetens,

praktiskt och teoretiskt.
Det enda stora bekymret är att vi av

våra $" lägenheter fortfarande har tio out-
hyrda (alla treor.) Vi ligger i som remmar
för att värva flera boende och är tacksam-
ma för all hjälp vi kan få av er kollektiv-
huskamrater. Vi fick många fler treor än vi
ville ha (för att byggherren skulle få ner
kostnaderna) – till våra tvåor har vi där-
emot redan kö. Finanskrisen har också
stoppat många som behöver sälja sin
nuvarande bostad. Det är kämpigt just nu
men det löser sig säkert på lång sikt. När vi
ännu bättre lyckas få ut budskapet om hur
trevligt och meningsfullt det är att bo här
blir det köbildning!

Vår ekonomi är trots allt god ännu så
länge (hyresvärden tar förlusterna) och vi
har hittills bara goda erfarenheter av vår
upplåtelseform, kooperativ hyresrätt enligt
hyresmodellen, som ger oss stor ekono-
misk rörelsefrihet och hög grad av självbe-
stämmande.

Se mer om oss på vår hemsida
www.boaktiv.se, hör gärna av er och väl-
komna att hälsa på och bo i något av
de trivsamma gästrummen.

NILS ASSARSON (VICE ORDFÖRANDE).
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Kollektivhus NU
! ! ! DET HÄR ÄR nummer 9 av »BO
TILLSAMMANS« som är föreningen
Kollektivhus NUs informationsblad. Vi
har rullande ansvar för redaktionen.
Den här gången är Dick Urban Vestbro
i Stockholm redaktör. Vem som ska
ansvara för nästa nummer är inte
avgjort. Hör av dej till styrelsen om du
vill ha med något bidrag.

Styrelsen i Kollektivhus NU 2008
Ordförande:

Dick Urban Vestbro, Tullstugan
Stockholm, 070-655 94 83,
dickurba@gmail.com
Vice ordförande:
Elisabeth Olszon,
Majbacken, Göteborg

Kassör: John Fletcher, Tersen Falun
Ordinarie:
Gunnel Torstensson, Trekanten
Stockholm, Hans von Zeipel, Svärdet
Stockholm.
Suppleanter:
Elsa Grip, Slottet, Lund
Margareta Ossbahr, Stolplyckan
Linköping
Maud Widar, Stolplyckan Linköping
Adjungerad:
Ingela Blomberg, Föreningen
Framtiden Stockholm

Vill du prenumerera på vårt elektronis-
ka nyhetsbrev? Skicka ett e-post till
nyhetsbrev-kollektivhus-NU-subscribe@
googlegroups.com
Du kommer att få nyhetsbladet Bo till-
sammans och annan information rela-
terad till kollektivhusboende.

På hemsidan www.kollektivhus.nu
finns listan över kollektivhus i Sverige.
Vet du något hus som inte finns med
där, hör av dej till Dick Urban Vestbro
070-655 94 83, dickurba@gmail.com

På hemsidan kan man också sätta
in en bytes- eller intresseannons.
Mejla till hans.vonzeipel@comhem.se

Medlemskap
Kollektivhus betalar efter antal lägen-
heter: 300–600 kr. Enskilda personer
kan bli stödmedlemmar för 150 kr/år.
Plusgirokonto 43 88 62–5.
Ange vem som betalar samt e-post
eller annan adress.

www.kollektivhus.nu
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Landgången hälsar
fler välkomna ombord

Fredagsfika på Landgången i Malmö.


