Protokoll från möte med styrelsen i Kollektivhus NU
lördag 4 maj kl 13 i kollektivhuset Sjöfarten,
Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Närvarande: Bertil Egerö, Eva Norrby, Birgitta Nordström, Anita Persson, Karin Yttergren Sahli,
Ulrika Egerö, Niklas Krantz, Dick Urban Vestbro. Meddelat förhinder: Inga Alander.
1.

Formalia

Ansvar

Beslöts att Ulrika är ordförande, och Dick sekreterare för mötet. Eva justerar protokollet. Beslöts att godkänna dagordningen med en del förändringar.

2.

Presentation av styrelsemedlemmar

Alla närvarande berättade om sig själva och bakgrunden till deras engagemang i
frågan om bogemenskap. De nya medlemmarna Bertil och Anita presenterade sig
litet utförligare.

3.

Principdiskussion om föreningens mål

Vi diskuterade bland annat följande: vad den nya samhällsstrukturen i Europa kan
tänkas betyda för behovet av kollektiva bostadsformer, vilka faktorer som styr framväxt av nya typer av gemenskap i stadsmiljön, i vilken mån kollektivhusen är eliteller medelklassinriktade, vad vi kan göra för att visa att bogemenskap är till för
vanligt folk (som i Tunnan, Lergöken, Landgången, Stolplyckan och Tre Portar),
vad som kan göras för att visa hur fördelaktigt kollektivt boende är även för ungdomar och barnfamiljer, hur vi kan nå bostadspolitiker, vikten av att översätta mer av
vårt material till engelska (med tanke på det stora intresset utomlands). Beslöts
uppmana alla styrelsemedlemmar att till nästa möte komma med förslag som visar
att kollektivhus är attraktivt för ungdomar. Beslöts att Anita gör ett förslag till hur
vi kan påverka beslutsfattare till nästa möte.

4.

Rapport från Malmöseminariet 19 april

Bertil och Dick rapporterade. Seminariet hade lockat 70 deltagare, trots att det ägde
rum på en vanlig arbetsdag. Dick har lagt ut bild och kort text på Kollektivhus NU:s
Facebooksida. Styrelsen uttryckte sin tacksamhet mot Nils och övriga arrangörer.
Seminariet har filmats. Beslöts att rekommendera en kortare rapport från seminariet
att läggas ut på hemsidan och att överlåta beslut om dokumentation till de ansvariga
bakom seminariet. Dick meddelade att han glömt utställningen på tåget hem från
Malmö och att den inte återfunnits hos SJ:s hittegods. Beslöts att ta upp frågan om
uppdatering och nytryck av utställningen vid ett senare styrelsemöte.

5.

Nils

Uppföljning av seminariet om samarbetsklimat 17 mars

Flera i styrelsen uttyckte sig positivt om seminariet. Birgitta meddelade att seminariet kostat 10 621 kr medan inkomsterna uppgått till 7 250 kr (dvs kostnaden för
Kollektivhus NU blev lägre än beräknat). Nils har skickat ett förslag till utvärdering
och bett om svar på vissa frågor. Beslöts att godkänna Nils förslag till utvärderingsfrågor med tillägget att antalet frågor kan bantas något (frågan om återkoppling till
egna huset bör dock vara kvar). Styrelsen föredrar anonyma svar. Beslöts att rekommendera arbetsgruppen att prioritera en kortare rapport från seminariet, som kan
läggas ut på hemsidan och att i övrigt överlåta åt gruppen att besluta om dokumentation. En video från hela förmiddagen kommer sannolikt att användas av ganska få.
Beslöts att be Nils fråga Lisa om hon vill svara på några frågor om sin egen uppväxt
i kollektivhus (till serien om detta tema i Bo tillsammans).

6.

Styrelsen
Anita

Uppföljning av årsmötet

Beslöts att uttala vår stora tacksamhet till Stolplyckan för de mycket fina insatserna
i samband med årsmötet.
Birgitta rapporterade att de allmänna kostnaderna i samband med årsmötet var
2 041 kr medan reskostnaderna uppgått till 2 105 kr. Stolplyckan hade tagit hand
om insamling av avgift för middag, försäljning av vin mm. Bara enstaka böcker
hade sålts.
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En kort rapport från årsmötet har lagts ut på Facebook och fler rapporter kommer i
Bo tillsammans. Dick har ett flertal bilder från årsmötet.
Ulrika har sammanställt punkter från gruppdiskussionerna kring verksamhetsplanen
och Dick har skrivit kommentarer hur punkterna kan tillgodoses. Beslöts att Dick
bearbetar punkterna och skickar ut dem till styrelsen för kommentarer och beslut
per e-post. Listan med punkter läggs sedan som ett appendix till verksamhetsplanen,
som efter beslut läggs ut på hemsidan.

7.

Dick

Ekonomisk rapport + kortbetalning genom dator

Birgitta meddelade att tillgångarna den sista april uppgick till 129 312 kr, varav
60 000 är öronmärkt för CoElderly-projektet. Frågan om ombudgetering för webbportal och hemsida behandlas nedan.
Möjlighet finns att föreningen skaffar sig en funktion för betalning genom kort och
en Ipad (se http://www.izettle.com/se/). Birgitta meddelade att denna funktion bara
gäller vid betalning på plats, men inte genom internet. Beslöts att inte skaffa denna
typ av kortbetalning för närvarande.

8.

Hemsidan, ny webbredaktör, mer tid på bekostnad av Bo
tillsammans?

Dick meddelade att Ingrid Sillén gjort klart att hon vill sluta som webbredaktör.
Dick har frågat om Karin Råghall (som designat hemsidan) vill ta över som webbredaktör, men hon har avböjt. Styrelsen konstaterade att 10 000 behövs för Ingrids
arbete med Bo tillsammans och att resterande 10 000 (under konsultarvoden i budgeten) kan disponeras för arbete med hemsidan. Om vi beslutar att inte gå vidare
med webbportalen för lägenhetsförmedling (budgeterat med 6 000 kr) kan 16 000
disponeras för hemsidan. Beslöts att budgetera 16 000 för detta arbete och att Niklas tar över som webbredaktör. Niklas föreslår att hemsidan görs i ett nytt program
och en delvis ny design, ett arbete som beräknas till 5 000 kr (engångskostnad). I
övrigt får Niklas räkna baklänges hur många timmar i månaden han kan lägga ner
på hemsidan.
När det gäller avvägningen mellan tid för arbete med hemsidan respektive Bo tillsammans beslöts att på hemsidan lägga ut artiklar till Bo tillsammans så snart de är
klara. Att artiklar på publiceras två gånger anser styrelsen inte gör något.
9. Mediakontakter
Anita meddelade att hon ska träffa Ingrid Eckerman för att diskutera hur Mynewsdesk fungerar. Hon har även talat med Ingrid Sillén, som inte har något färdigt register över bostadsintresserade journalister, men som åtar sig att hjälpa till med såna
kontakter. Anita har tillgång till en lista över journalister som Färdknäppen använt.
Dick har till Anita sänt namn och e-postadress på journalister som nyligen skrivit
om kollektivhus. Beslöts att Anita använder de adresser hon har för utskick av
nummer 26 av Bo tillsammans. Beslöts uppmana alla i styrelsen att sända artiklar
till Anita så att hon kan fylla på adressregistret vartefter.

Niklas

Niklas

Anita
Styrelsen

10. Nyhetsbladet Bo tillsammans
Nr 26: Ansvariga Anita Persson och Bertil Egerö meddelade att materialet är klart
för detta nummer. Det överlämnas till Ingrid Sillén på måndag. Dick skriver en
notis om Öppet hus.
Nr 27: manusstopp 20 augusti, utgivning 10 september. Beslöts att Dick tillfrågar
Nils Assarson, Annika Almqvist, Kerstin Kärnekull och Inga Alander om de kan
tänka sig vara redaktörer. Elisabeth Olszon & Bertil Hagström har uttryckt intresse
att samla material och skriva om konst i kollektivhus. Beslöts att uppmana dem att
göra detta, kanske för artiklar i flera nummer.
Nr 28: manusstopp 25 november, utgivning 15 december. Beslöts att Dick frågar
Elisabeth Olszon och Bertil Hagström om de kan tänka sig att vara redaktörer för
detta nummer.
Numrering: Revisor Ingrid Eckerman har föreslagit att årtal läggs till numreringen
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av Bo tillsammans. Beslöts i enlighet med förslaget och att nästa nummer ska numreras 2013-26.
Utgivningsbevis/ansvarig utgivare. Ingrid Eckerman har föreslagit att föreningen
registerar ansvarig utgivare och skaffar utgivningsbevis för Bo tillsammans för att
därmed befrias från moms. Birgittas och Niklas kontakter med Skatteverket har
resulterat i olika besked om nödvändigheten av utgivningsbevis. Ingrid Sillén är
beredd att ta bort momsen från sina räkningar. Beslöts att be Ingrid Sillén ta bort
momsen, men inte göra något ytterligare för närvarande. Dick meddelar detta.
Spridning av Bo tillsammans: Vi har tidigare talat om att sända Bo tillsammans till
bostadsföretag i Sverige. Elisabeth Olszon har en lista på de företag som har kollektivhus. Kerstin Kärnekull gjorde en lista till alla allmännyttiga bolag inför konferensen 2010. Beslöts att Ulrika gör en lista över bostadsföretag för utskick av Bo tillsammans. Anita sänder Bo tillsammans nr 26 till de journalister hon har kontaktuppgifter på.
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11. Webbportal för lägenhetsbyte i kollektivhus
Niklas meddelade att offerten för upprättande av webbportal uppgår till13 000 kr,
vilket styrelsen anser för dyrt. Frågan bordlades på förra styrelsemötet. Under tiden
har Niklas öppnat sidan ”Din kollektivlägenhet” på Facebook, se:
https://www.facebook.com/groups/508527045875233/?fref=ts. Den har 158 medlemmar och några annonser. Den bör annonseras i kommande nummer av elektroniskt nyhetsbrev. Beslöts att gå vidare med Facebooksidan men inte med webbportalen på hemsidan.

Niklas

12. Medlemslistan, betalning av medlemsavgift, rapport från rundringning
På grundval av information från Birgitta har Dick fört in uppgifter om betalning av
medlemsavgift för 2013. Hittills har 30 föreningar betalt. Följande har inte betalat
på flera år: Cigarrlådan, EKBO/Gebers, Hässelby familjehotell och Tre Portar. Dick
har talat med de tre förstnämnda och ska följa upp kontakterna. Niklas ombeds
varna Tre Portar. Beslöts att Birgitta i övrigt sänder separata påminnelser till de som
inte betalt.
Dick rapporterade att ”oppositionen” i Kornet/Mölndal bett styrelsen ha tålamod
med frågan om Kornets medlemskap i Kollektivhus NU. Dick rapporterade från
sina kontakter med Slånbäret i Växjö (vars ordförande inte kände till man tidigare
meddelade utträde). Dick har vidare haft kontakt med en person i Elsa Beskow
(Orion i Fruängen) och ska gå vidare med frågan i vilken utsträckning de sju husen
fungerar som kollektivhus.
Föreningen har fått en ny medlem, nämligen Föreningen Vänboendet Kvarten i
Hamburgsund, Bohuslän. Inga Alander uppmanas följa upp med kontakter. En
annan förening, Stockholms journalistseniorer, har uttryckt intresse för medlemskap. Eva har skrivit till den gruppen.
Elisabeth Olszon har spårat upp föreningen Uddebo och Dick har inbjudit den att bli
medlem. Se http://uddebo.se/.
Niklas berättade att Kombo med Familjebostäder diskuterar ett projekt i Rinkeby.
Föreningen Undersammatak har erbjudits tomt i Göteborg. Även Rudbeckia i Uppsala har börjat tala med kommunen om konkret lokalisering. Vänsterpartiet i Huddinge har tagit initiativ till ett kollektivhus nr 2 (efter Fullersta Backe). Ett möte ska
hållas 4 juni med Dick som talare.
På grundval av aktuella uppgifter har Dick uppdaterat Sverigekartan med kollektivhus i olika upplåtelseformer. Han skickar den separat till styrelsen.
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13. Stödmedlemslistan
Birgittas lista innehåller 60 namn. De har hittills betalat 3 266 kr. Flera personer
saknar e-postadress, vilket försvårar utskick av elektroniskt nyhetsbrev. Alla i styrelsen uppmanas rekrytera stödmedlemmar.
3

Styrelsen

14. Elektroniskt nyhetsbrev
Dick skickade ut nr 22 för några dagar sedan, ett alltför stort hopp sedan nr 21 den
23/2. Dick lovade sända brev oftare i fortsättningen. Utskicken ska gå som dold
kopia.

Dick

15. Forskningskontakter, motion från årsmötet
Enligt årsmötets beslut ska Kollektivhus NU i första hand söka få etablerade forskare att försöka nappa på idén om forskning om orsaken till att kollektivhus avvecklats. Beslöts att Dick gör en lista över de hus som är intressanta att undersöka och
kontaktar forskare som kan tänkas vara intresserade att initiera ett forskningsprojekt
(t ex Eva Sandstedt vid Institutet för Bostads och Urbanforskning/Uppsala; Tomas
Wikström vid Malmö Högskola och Inga-Britt Werner vid Urbana och regionala
studier/KTH). Dick kontaktar vidare Ulrika Sax och Marika Lundin på SABO för
att höra om deras intresse att backa upp ett projekt. Personer som har kunskap om
orsaker till avkollektivisering är Karin Palm Lindén, Kerstin Kärnekull, Hans von
Zeipel, Dick Urban Vestbro.
Vad göra med aktuella forskningsrapporter som kommer till Kollektivhus NU?
Dick har hittills samlat på datorn och i pärmar, men ibland kommer mer material än
han hinner med att arkivera. Bertil föreslår att Bo tillsammans tar med intressanta
forskningsrapporter med kommentarer i varje nummer. Beslöts att Dick sänder
litteraturlistorna från 2010 plus tips på senare tid till Bertil för uppdatering av
listorna (en på skandinaviska språk och en på övriga språk). Bertil gör då och då ett
urval för uppladdning på hemsidan.
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16. Uppvaktning av jämställdhetsministern
Anita, Eva och Niklas är intresserade av att delta i en uppvaktning. Anita har undersökt hur man gör för att få företräde för en minister. Man måste klargöra syftet tydligt. Syftet är att söka få till stånd ett initiativ till stöd för bogemenskap, bland annat
ur jämställdhetsperspektiv. Dick föreslår att man hänvisar till folkpartiets tidigare
hedervärda insatser, till exempel genom riksdagsledamot Cecilia Nettelbrandt,
stockholmspolitikern Ruth Forsling, plus Hans Holmberg och Madeleine Sjöstedt
(de två sistnämnda tidigare boende i samma kollektiv som minister Maria Arnholm). Styrelsen anser att Dick ska delta i uppvaktningen. Vilka krav som ska
framföras får diskuteras av gruppen (se vidare punkt 25d nedan).

Anita
Eva
Niklas
Dick

17. Öppet hus 5-6 oktober
Dick har gjort ett utskick med uppmaning att ordna Öppet hus 5-6 oktober. Beslöts
att Dick sänder ut en påminnelse. Ulrika tar emot information om Öppet hus och
fortsätter påminnelserna.

Dick
Ulrika

18. Bostadsförmedlingen i Stockholm
Niklas och Ulrika rapporterade om de regler som gäller. Ytterst få lägenheter i kollektivhus förmedlas genom bostadsförmedlingen. Dick föreslår att vi ändå följer
upp mötet med Mona Lindén från 2010, till exempel med en begäran om undersökning av intresset bland de sökande. Eva har en utskrift av rapporten från det mötet.
Beslöts att uppmana Eva, Niklas och Ulrika att genomföra en uppvaktning av Mona
Lindén.

Eva
Niklas
Ulrika

19. Produktion av skrifter
Elisabeth Olszon har aviserat att hon är beredd att söka medel för en skrift om Sveriges idag fungerande kollektivhus. Beslöts att tillstyrka detta initiativ med glädje.
Bertil meddelade att han redigerar en skrift med det bästa ur Bo tillsammans att
redigeras av honom och Ingrid Sillén. Skriften ska göras tillgänglig för nedladdning
från hemsidan.

20. Försäljning av skrifter
Dick meddelade att den annons för Living Together som han placerat i tidskriften
Communities ännu inte resulterat i några beställningar. Han kan inte hitta annonsen
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i den elektroniska versionen av tidskriften och ska därför fråga var annonserna står
att finna. Bertil föreslog att vi skulle be Institute for Creative Sustainability (id22,
Experimentcity) i Berlin att sälja boken Living together åt oss. Beslöts att Bertil
frågar Michael Lafond om detta. Ulrika påpekade att US Cohousing har en sida på
Facebook där man troligen kan annonsera boken. Beslöts att Dick försöker göra det.
Dick tog under denna punkt upp frågan om nytryck av broschyren om tandborsten
och en ny upplaga av Gemenskap och samarbete. Beslöts att diskutera frågan vid
kommande styrelsemöte. Även frågan om uppdatering och tryckning av utställningen bör diskuteras då.
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21. CoElderly-projektet
Dick rapporterade att han varit tvungen att gå in i projektet pga Kerstin Kärnekulls
förhinder och att ganska många missförstånd uppstått kring de dokument som ska
produceras, liksom kring inriktningen (bara på starkt hjälpbehövande äldre eller på
den typ av seniorer som bor i modellen andra halvan av livet). Kollektivhus nu ska
ansvara för insamling av goda exempel på självförvaltande äldreboenden, liksom
behov av utbildning för fastighetsförvaltning i sådana projekt i Italien, Polen, Storbritannien och Sverige. Ingela Blomberg och Dick ska delta i ett möte i ett brittiskt
kollektivhus i början på juli. Under 2014 ska Kollektivhus NU stå som arrangör av
någon sorts kurs i fastighetsskötsel inom självförvaltande äldreboenden.
22. Internationellt
Barcelona 6-7 juni: Dick ska delta som inbjuden talare vid konferensen Sustainable
housing in a post-growth Europe, Exploring Policy Options and Open Research
Questions, anordnat av the Autonomous University of Barcelona plus Institute of
Environmental Science and Technology inom ramen för Degrowth movement. Konferensen stöds av EU:s 7e ramprogram.
ICSA 26-28 juni: Denna konferens inom ramen för International Community Studies Association ordnas i Findhorn i slutet av juni med Graham Meltzer som
huvudarrangör.
Symposium i Tours, Frankrike 28-29 oktober: Temat är "alternative forms of homeownership”. Bertil deltog i förra konferensen men kan inte denna gång. Beslöts att
annonsera konferensen i nästa nummer av elektroniskt nyhetsbrev.
Koreanska studiebesök: Kollektivhus NU har nyligen haft besök av flera grupper
från Sydkorea och åtagit sig att ta emot ytterligare tre delegationer senare i år. De
ska besöka Tullstugan och Färdknäppen. Seoul har beslutat bygga kollektivhus.
Dick har skrivit en rapport om saken till kommande nummer av Bo tillsammans.
Cohousing Research network: ett nyhetsbrev med detta namn ges ut av Lidewij
Tummers vid Tekniska universitetet i Delft. Dick har lovat att skriva något om Kollektivhus NU i nästa nummer.
Nordiska projekt: Dick har åtagit sig att vara med i en referensgrupp för ett projekt
kring kollektivt seniorboende utvecklat av bostadsforskaren Lene Schmidt, Oslo,
samt i ett annat projekt initierat av miljöpsykolog Liisa Horelli vid Alvar Aaltouniversitetet i Helsingfors.
Besök av australisk forskare: Dick och Monica William-Olsson ska ta emot den
australiska forskaren Joanne Mcneill den 24 maj.
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23. Kommande styrelsemöten
Beslöts att bekräfta det tidigare beslutade mötet per internet tisdag 18/6 kl 19; mötet
lördag 14/9 i Vildsvinet/Örebro (+ besök i Påängen söndag 15/9); internetmötet
måndag 21/10 kl 19.
Beslöts att fastställa tid för årsmötet till lördag 22 mars 2014 och tillfråga Södra
stations kollektivhus om vi kan vara där. Beslöts att ha styrelsemöte lördag 8 februari antingen i Utkiken eller i Tullstugan.
Beslöts att ha med en punkt om mer principiella frågor vid de fysiska mötena.
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Idén att hålla möte i Casa Malta/Helsingfors skippas. Istället undersöker vi möjligheten att ordna ett studiebesök till detta projekt, som beräknas vara inflyttat i
december i år.

24. Publicerat, arkiv
Dick berättade om intervjuer med journalister som skrivit för Kupé och ICA-kuriren. Anita berättade om pressklippsamlingen i Färdknäppen. Dick hänvisade till
tidigare utskick om erbjudande från Arbetarrörelsens arkiv att ta emot Kollektivhus
NU:s arkiv (protokoll och liknande). Åsikten framfördes att det bästa sättet att arkivera är att skanna dokumenten och göra dem tillgängliga digitalt. Beslöts att diskutera frågan vidare vid ett senare möte.

25. Övriga frågor
Samarbete med Föreningen för Byggemenskaper: Föreningen har fått en inbjudan
till samarbete kring internationella kontakter från Staffan Schartner, ordföranden i
Föreningen för byggemenskaper. Dick ska svara så fort han hinner.
Spåna om Stockholmspolitiker: Syftet med detta initiativ är att hitta de politiker i
Stockholm som kan tänkas driva frågan kom kollektivhus. De tider som Livh och
Engel reserverat passade inte Anita, Ulrika eller Niklas. Beslöts att Dick försöker
hitta nya tider (dock inte tisdagar).
Facebooksidan: Den sköts av Ulrika och Dick. Har fått 737 gilla-tryckningar.
V-initiativ i riksdagen: Dick berättade att V:s ansvariga för bostadspolitik, Amineh
Kakabaveh bett Riksdagens utredningstjänst (RUT) om information kring juridiskt
och ekonomiskt stöd till bygg- och bogemenskap. Via KTH har Dick lämnat underlag till RUT. När Kakabaveh skrivit motioner eller liknande sänder Dick information till styrelsen. Frågan om vad man kan göra från statligt håll för bogemenskap är
av intresse för styrelsens uppvaktning av jämställdhetsministern.
Utvärdering av kooperativ hyresrätt: Niklas meddelade att Familjebostäder inte
längre kräver upplåtelseformen kooperativ hyresrätt för det hus Kombo ska ha. Eva
berättade att kooperativ hyresrätt vållar problem i Sjöfarten. Beslöts att fråga Nils
om han kan samla in erfarenheter från Dunderbacken, Landgången, Majbacken,
Kornet och Sjöfarten samt sammanställa informationen på ett enkelt sätt. Eva bidrar
med frågor.
Kombomöte i Stockholm: Niklas berättade att Kombo planerar ett offentligt möte i
ABF-huset i höst. Till det ska särskilt startargrupper inbjudas. Som talare har man
bland annat tänkt sig ledande politiker. Niklas ombeds informera styrelse så fort han
har mer information.
Nytt koncept till ”kombohus” framtaget av SABO: Karin visade ett blad med
information om Örebrobostäders nya projekt som ska följa SABOs nya koncept.
Beslöts att Dick frågar SABO vad konceptet innebär.
Vid tangenterna

Justeras

Dick Urban Vestbro

Eva Norrby
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