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Protokoll från styrelsemöte lördag 20 augusti 2011  
i kollektivhuset Landgången, Bunkeflostrand, Malmö 

 

 
 

 

Närvarande: Elisabeth Olszon, Birgitta Nordström, Anne Demérus, Lotta Bystedt, Dick Urban Vest-

bro, Nils Assarsson, Yvonne Segerheden, John Fletcher, Karin Yttergren-Sahli, Eva Norrby 

Meddelat förhinder: Elsa Grip, Ingela Blomberg 

 

1. Formalia  

Beslöts: Dick är ordförande, Eva sekreterare, Nils justeringsperson 

Beslöts godkänna dagordningen med modifieringar. 

Ansvar 

Eva 

Nils 

2. Reviderad verksamhetsplan 2011-12 

Beslöts anta den reviderade verksamhetsplanen samt att John presenterar en komprime-
rad version till nästa Bo tillsammans. Dick sänder ut planen till medlemmarna och ber 
Ingrid lägga ut den på hemsidan.  

 

John, 
DUV 

3. Öppet hus 1-2 oktober 

Dick Urban har skickat ut information till samtliga kollektivhus med uppmaning att 
svara senast 7 september. Beslöts att Dick Urban och Nils ansvarar för sammanställning 
av program att läggas ut på hemsidan. En rapport bör sedan göras till Bo Tillsammans. 

 

DUV 

Nils 

4. Regionala seminarier om juridiska och ekonomiska frågor 

Stockholm: planerar seminarium den 19 november på Dunderbacken. 

Göteborg: Boihop har fått information via Elisabeth. 

Skåne: Nils har efterfrågat intresse. Malmö anordnar själva en ½ dags konferens 

 

DUV m fl 

Elisabeth 

Nils 

5. Försäljning och marknadsföring av Living Together  

Dick Urban har bett om annons för boken på hemsidorena för Coho Canada, Coho UK, 
Samehuizen (BE), Centraal Wonen (NL), Eurotopia, Fellowship of Intentional Commu-
nities (FIC, USA) m fl. Annonsen ligger på de första 4, är utlovad på Eurotopia medan 
det för FIC återstår att förhandla om annonspris. Dick Urban rapporterade att vi har 500 
ex av boken på KTH som bör säljas.  

Eva har skickat ca 30 ex per post. Vi vet inte hur många som betalt. Beslöts be Birgitta 
kolla hur många betalningar som kommit in.  

Beslöts ej gå vidare med kontakt med Amazon. 

Beslöts sälja boken för 200 kr till internpris (medlemmar i Kollektivhus NU). 

Dick Urban kontaktar Kerstin Kärnekull angående lämplig åtgärd för marknadsföring till 
byggbranschen samt olika utbildningar. 

Uppdraget till Elsa beträffande kontakten med Bibliotekstjänst kvarstår. 

Samtliga i styrelsen uppmanas kontakta det närbelägna biblioteket för inköp av boken. 

 

 

DUV 

 

Eva 

Birgitta 

 

 

DUV, 
Kerstin 

Elsa 

styrelsen 

6. Hur kanalisera intresset?   

a) Registrering av intresse för kollektivhus, sammanställning  

Eva och Gunnel fått svar från kommunala bostadsföretag. Beslöts uppdra åt Eva att göra 
en liten artikel till Bo Tillsammans när vi fått in svar även från kollektivhusen.  

Dick Urban gör frågor som först går till styrelsen för synpunkter och därefter till kollek-
tivhusen. Frågorna ska gälla följande: 

- huruvida man tar emot intresseanmälan till lgh i det egna huset; 

- hur många intresserade som finns i befintliga köer; 

 

Eva 

 

DUV 
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- vilken form av stöd/kö husen har; 

- hur många som hör av sig per mejl, telefon etc och om dessa frågor dokumenteras. 

b) Uppvaktning av Bostadsförmedlingen i Stockholm 

Uppdraget kvarstår för Dick Urban och Eva. 

Nils informerar att Boplats Syd gett ok för Landgången att göra reklam för sitt boende. 

Elisabeth har fått besked att Boplats Göteborg gör en sammanställning av intresse för 
kollektivboende. 

DUV 

Eva 

Nils 

Elisabeth 

c) Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus  

Beslöts fortsätta att leta efter en person som kan ansvara för upprättande av en webbpor-
tal och att söka bereda utrymme i budgeten om betalning krävs.  

 

7. Nyhetsbladet Bo Tillsammans  

a) Nr 19, Karin Yttergren-Sahli och Anne Demérus, utgivning ca 1 september. 

Allt material är lämnat till Ingrid Sillén. 

Karin 

Anne 

b) Nr 20 Nils Assarsson och Bertil Egerö utgivning november. Idéer:  

- Studiebesök i Danmark (Karin, Anne och Elisabeth skriver). 

- De danske husens bakgrund (Dick Urban/Kerstin Kärnekull skriver). 

- Landgångens VD intervjuas.  

- Nils om sitt studiebesök i USA. 

- Yvonne skriver om Kombo. 

- Dick sänder lista med övriga tips till Nils och Bertil.  

Nils 

Bertil 

Karin 

Anne 

Elisabeth 

DUV 

Kerstin 

Yvonne 

c) Nr 21 Beslöts att Lotta Bystedt och Dick Urban Vestbro blir redaktörer och att numret 
ska komma ut i februari.  

DUV 

Lotta 

8. Nya hus, medlemslistan, rundringning 

- Birgitta skickar rapport till Dick Urban om betalande medlemmar. Dick för in detta i 
listan och skicka ut ny version till styrelsen. 

- Gruppen för nytt kollektivhus i Falun fått 50 000 kr av kommunen till start. 

- Tyresöföreningen har 29 medlemmar och ny ordförande, driver studiecirkel. 

- MKB har gett den nya kollektivhusföreningen 60 000 kr för planering av nytt hus. 

- Bubblare: Göteborg planerar nytt kollektivhus i Östra Kålltorp för seniorer.  

 

Birgitta 

DUV 

 

9. Stödmedlemmar 

Dick Urbans förslag godtogs, nämligen: 

- skicka elektronisk nyhetsbrev till alla som har mejladress; 

- skicka tiggarbrev per mail för angelägna projekt; 

- rekommendera vänner och bekanta att bli stödmedlemmar. 

 

 

DUV 

Styrelsen 

10. Ekonomisk rapport 

Föreningens saldo är enligt kassören 31 995 kr. 

Beslöts: Anskaffa ett Mastercard i Kollektivhus NU:s namn. 

 

 

Birgitta 

11. Ny webbredaktör, Webbplatsen 

Dick Urban meddelar att Ingrid Sillén kvarstår till nästa årsmöte. 

Beslöts att styrelsen tackar för erbjudandet. 

Lotta Bystedt kollar regelbundet webbplatsen samt uppdaterar. 

 

 

 

Lotta 

12. Elektroniska nyhetsbrevet 

Yvonne gör förslag till brev med följande punkter: information om Öppet Hus, semina-
rier 22 oktober och 19 november i Stockholm, information om besöket i Landgången, 
Bo Tillsammans nr 19 samt Årsmöte 2012. 

 

Yvonne 
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13. Fansidan på Facebook 

Dick Urban och Yvonne har skrivit en del inlägg på Facebook. Fler skulle behöva bidra 
men ingen i styrelsen ska behöva känna sig tvungen att vara med på Facebook.  

 

 

Yvonne 

DUV 

14. Skrift med artiklar från Bo Tillsammans + skrift om befintliga kollektivhus 

Bertil Egerö har tillfrågats och accepterat uppdraget (oklart när han har tid). 

Skrift med presentation av enskilda kollektivhus. Elisabeth söker projektpengar. Dick 
Urban kollar med Annika von Scheele om möjlighet till medel från Boverket.  

 

Bertil 

DUV 

Elisabeth 

15. Studieresor 

Elsa har meddelat att hon inte har hunnit göra något för 4-dagarsresa till kollektivhus i 
Nordeuropa, vill ha närmare instruktioner. Erik Berg har förklarat sig villig i princip att 
ordna resa till Baugruppen i Europa.  

 

Elsa  

DUV 

16. Berlin 22-25 sep 2011 

Elisabeth hade frågat om någon var intresserad men ingen i styrelsen anmälde intresse. 

 

17. Fortsättning på EU-projekt, CoHo conference Taipei 1-4 October 

Dick Urban meddelade att material från projektet Experimentcity (Berlin- och Milano-
konferenserna) finns hos honom. Han meddelade att inga EU-pengar erhållits för 
projektet cohousing.cultures.  

Dick Urban reser ej till Taiwan för bostadskonferens i början av oktober.  

 

 

DUV 

18. ICSA-konferens Findhorn 2013 

Det är klart att International Community Studies Association ska hålla konferens i Find-
horn, Skottland 2013. Arrangörerna (Graham Meltzer) har frågat om Kollektivhus NU 
kan hjälpa till att annonsera konferensen, vilket har besvarats jakande av Dick. 

 

19. Rapport från Almedalen 2011 och planering för Almedalen 2012  

Elisabeth rapporterade från Alternativkonferensen under Almedalsveckan i år. Hon 

föreslog att Kollektivhus NU ska vara med i det officiella programmet 2012. Beslöts att 

Elisabeth går vidare med kontakter för deltagande 2012 helst utan kostnad för Kollektiv-

hus NU.  

 

 

Elisabeth 

20. Projekt Byälvsvägen i Bagarmossen, byggbrigader 

Frågan bordlades. Ett projekt kring Byälvsvägen väntas bli klart senare i år. Dick Urban 
återkommer med information så fort han får sådan.  

 

DUV 

21. Poolsystemet 

Frågan bordlades. 

 

22. Publicerat, artikelarkivet 

Material skickas till Dick Urban. Han och Anne ska träffas för att gå igenom arkivet.  

DUV 

Anne 

23. Kommande möten  

Beslöts att bekräfta tidigare beslut: onsdag 12/10 per Skype, lördag 26/11 på Pauvre 
Honteux,Fredhäll (eller studiebesök på söndagen). Beslöts att ha styrelsemöte lördag 
21/1 2012 i Stockholm (plats meddelas senare).  

Beslöts att hålla årsmöte 17 eller 24 mars 2012 i Stockholm. Dick Urban frågar 1) Ku-
pan, 2) Södra Station och 3) Färdknäppen.   

 

 

Styrelsen 

 

Dick 

24. Övriga frågor  

a) Seminarium om Färdknäppen på ABF-huset i Stockholm 22 oktober 

Arrangemanget kommer att annonseras i Bo Tillsammans och på webbplatsen. 

 

Lotta 

Anne 



 

4 

b) Artiklar till Built Environment & Socialistisk Debatt 

Dick meddelade att han skriver en vetenskaplig artikel tillsammans med Liisa Horelli till 
tidskriften Built Environment och en debattartikel till Socialistisk Debatt. 

 

c) Seniortider.se 

Kollektivhus NU har kontaktats av detta nya intressanta nätverk. Eva håller kontakt med 
nätverket och återkommer med information.  

 

Eva 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

      
Eva Norrby  Dick Urban Vestbro  Nils Assarsson 


