Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU
den 30 november 2014 i kollektivhuset
So c ke ns t ug a n s t uga n

Närvarande: Bertil Egerö, Ulrika Egerö, Inga Alander, Anita Persson, Niklas Krantz, Birgitta Nordström,
Kerstin Kärnekull (vissa punkter), Dick Urban (vissa punkter)

1. Formalia
Beslöts att Ulrika är ordförande, Bertil sekreterare och Birgitta justerare för mötet.
Beslöts att godkänna dagordningen.

Birgitta
Bertil

2. Seminarium startargrupper
Inga, Elisabeth och Ulla-Britt håller i det. Datum: 15 mars (dagen efter årsmötet). Lokal
söks gm kommunen. Bidrag söks från Hyresgästför. V. Götaland. Program är under
utarbetande, samarbete bl.a. CTH. Ulrika avser delta.
3. Fördelning av Dicks uppgifter
Studiebesöken funkar bra. Berörda hus ska ombedjas skriva rapport, med namn +
kontaktuppgifter kontaktperson i besöksgruppen, till Koll NUs epostadress.
Internationella kontakter, se pkt 14 nedan. Elektroniskt nyhetsbrev: Ulrika behöver
lösenord el.dyl. för att kunna cirkulera per Dicks epostlista. Ann-Mari ska hjälpa till.
Artiklar Bo T.: Dicks debattinlägg nu i nr 32. Wien färdigt, till kommande nr. Polen får
vänta.

4. Överskott från Co-elderlyprojektet; användning
Ca 28000 kr. Kerstin och Ingela ska formulera de allmänna riktlinjer som ska styra
användningen. Medlen läggs i särskild fond, dit ansökningar kan ställas.

5. Bo Tillsammans
Nr 32 är skickat till Ingrid S. Info om de två Gbg-mötena (årsmötet och
startargruppsmötet) ska läggas in. Om möjligt ska specialhäftet annonseras. Ev ska lite
jubel om bokförsäljningen in.
Nr 33 görs av Ulrika + någon hon hittar. Det släpps snarast efter årsmötet.
Nr 34 har manusstopp i mitten maj, utskick juni. Det eller senare nummer kan vara
”temanummer” med mycket av internationellt material.
Kerstin har en artikeldokumentation i arbete. Niklas utreder ändamålet och hur den ska
läggas upp och hållas aktuell.
6.

Medlemslistan, mentorskap

Bara fyra som ej betalt. Kommer att påminnas igen.

Inga
Ulla-Britt

Ulrika
(Ann-Mari)

Kerstin
Birgitta

Niklas
Ulrika

Birgitta

7. Ekonomiska läget
Idag ca 100’ i tillgångar inkl de 28’ från Co-elderly (som ska fonderas). Bokförsäljningen Birgitta
slår rekord: ca 7000 plus idag. Medel finns alltså för stöttning av startargruppsmötet i
Ulrika
mars (om det behövs). Apropå boken: Birgitta ska kontakta Ad Libris om att ta bort den
gamla upplagan ur försäljning. Ulrika talar med Ingrid S. om ev e-boksversion av den
nya.
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8. Elektroniskt nyhetsbrev
Se punkt 3 ovan

Ulrika

9. Specialhäftet
Bertils förslag till text för tre tomma ytor antogs. Ny huvudrubrik: ”Kollektivhusen lever” Bertil
– Ingrid S ska informeras. Skriften ska läggas upp på hemsidan och annonseras på
Niklas
facebook. Om möjligt även en notis i BoT 32.
10. Marknadsföringsplan
Vi gick genom Anitas dokument (se bilaga). Under Syfte lades till ”att sprida information
om föreningen”. Under Målgrupper lades till tjänstemän, arkitekter. Under Kanaler
Anita
förtydligades: medlemmar = enskilda boende. Facebook har tre olika relevanta sidor.
Under Åtgärder: Ulrika ska göra en argumentförteckning att lägga ut på
Kollektivhusforum;
”Medlemmar” = medlemsföreningarna;
Resurslistan är på g. av Anita;
KNU-styrelsen ska försöka hitta kontaktperson för bostadspolitiska frågor;
Bertil ska kolla Dicks kontakt på Malmö högskola, kan ev kopplas till Ingas CTHkontakter;
Niklas ska undersöka ett dataprogram för ”Nyhetsbrev” och dess användbarhet (här, för
elektroniska nyhetsbrevet, för BoT);

Ulrika
Bertil
Niklas
Kerstin

Vi noterade att Kerstin K ska delta i statlig utredning om äldreboenden – en av möjliga
kontakter med politiker;
Styrelsen ska ta underhandskontakt med personer typ Fredrik Lundberg, vars arbete ska ut
til offentligheten etc. (att notera i verksamhetsplanen);
Övriga punkter kan komma in i verksamhetsplanen.

11. Byggemenskaper
Beslöts att ej gå med i deras marknadsföringsenkät, och i övrigt hålla kontakt men inte
engagera oss i deras verksamhet.
12. Intervjua om nedlagda kollektivhus
Beslöts att Ulrika ber Hans von Zeipel att intervjua Kerstin och Dick, samt göra en
sammanställning, detta som svar på Lennart Nords motion 2013, och för egen
information.

Ulrika

Niklas
13. Fredrik Sundbergs studie Färdknäppen och energi
En summering på svenska läggs på hemsidan med länk till huvudrapporten, en notis läggs
i BoT. Noterades att ämnet är viktigt och bör uppmärksammas mer.
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14. Internatonellt
Bertil har svarat Francois inför den gruppens arbete med ny ansökan.
Kerstin (och Bertil) har summerat föreningens internationella verksamhet (se bilaga).
Betr. förslagen till insatser:
a. Markering av området ska göras i verksamhetsplanen.
b. Beslöts adjungera Kerstin i dessa frågor: Hon kan när det är aktuellt delta i möten i
Stockholm och annars vid skypemöten.

Bertil
Kerstin
Ulrika?
Anita

c. Ulrika eller Kerstin talar med Axel Köpsell om han vill underhålla en tysk hemsida.
d. EU-projekt etc., - vi underhåller kontakter, svarar vid behov men tar inga egna
initiativ.
e. Kontakter med nordiska länder ska markeras i verksamhetsplanen

15. Årsmötet 2015
Blir på Kornet Mölndal 14.3. Ulrika ber dem boka övernattning. Bertil föreslog att alla
kollektivhus i Göteborg uppmanas göra detsamma.
Ulrika puffar på valberedningen.
Kallelse skickas ut i december.
Motioner ska vara inne 4 veckor innan, dvs 14 februari.
Ulrika skriver på verksamhetsberättelse.
Bertil skriver på verksamhetsplan i samarbete med Anita. Idéer: ’Delad ekonomi’; nordisk
träff, kollektivboende och energibesparingar (F. Sundberg), forskarintresse.

Ulrika
Bertil
Anita
Birgitta
Kerstin

Birgitta, Anita och Ulrika svarar för budget.
Kerstin ska under mötet redovisa Co-elderlyprojektet.
Ulrika hör med Kornet om kvällsunderhållning.
17. Malmös nya kollektivhus
Ulla-Britt flyttar in den 1.12, Niklas dotter några veckor senare. Troligen ingen chans
till foto + jubel i BoT 32. Reportage framåt genom Ulla-Britt?

Ulla-Britt

18. Markanvisningar Göteborg
Se Ingas info i förra styrelseprotokollet. 17-våningshus i Kortedala, 4 lgh per plan.
(Mer skrev jag inte – ska något tilläggas?)
19. Familjebostäder
Har nu i uppdrag att åstadkomma fler kollektivhus. Kombo ska planera nya kontakter.

20. Tyresö kollektivhus
Föreningen har 40 medlemmar. Hus planeras med 30 lgh i plan. Tyresöhus vägrar
föreningen kontakt under planeringen, inkl med arkitekten. Ulrika kollar med Mette om
hur Koll NU kan bidra till bättre kontakter och samarbete.
21. Övrigt
Nästa styrelsemöte 24.1 i Stockholm, 26.2 via skype.

Bilagor:
1. Anitas dokument om marknadsföringplan
2. Text om internationella kontakter mm
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Ulrika

Sekreterare

Justeras den 141204

Birgitta
Bertil Egerö

Birgitta Nordström

--------------------------------------------------------PS: Listan nedan är från tidigare styrelse. Jag har försökt uppdatera den. Tacksam ni alla ser över den och
bidrar till att den stämmer med situationen idag. /Bertil
Vice ordförande
Firmatecknare
Svara på mejl info@kollektivhus.nu
Medlemslista, uppdatering
Utskick till medlemmarna
Stödmedlemslista
Hemsidan
Engelska delen av hemsidan
Facebooksidan
Mediakontakter
Lista på kompetenser
Elektroniskt nyhetsbrev
Öppet hus
Utskick av beställda publikationer
Arkivering, pressklipp mm
Mottagning av studiebesök
Internationella kontakter, europeiskt nätverk

Dick Urban
Ulrika Egerö och Birgitta Nordström,
var och en för sig
Ulrika
Birgitta
Ulrika
Birgitta
Niklas
Bertil
Ulrika
Anita
Rolf Eriksson
Ulrika
Inga
Eva Norrby
????
Fördelas mellan berörda hus
Bertil, Kerstin

Tillgång till mailkontot kan Hans von Zeipel hjälpa till med. Ulrika kontaktar honom. Niklas lägger in
medlemslistan i Google. Niklas hjälper också till att lägga in presslistan i Google.
----------------------------------------------
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Bilagor
1. Underlag för diskussion om KNus utåtriktade marknadsföring (Anita 20.10.14)
Syfte
-

att sprida information om det kollektiva boendet och dess olika former
att påverka boendetänkandet i kollektiv riktning

Målgrupper
- enskilda individer
- institutioner, organisationer
- universitet
- politiker, beslutsfattare
- bygg- och boendeintressenter
Kanaler
- hemsidan
- Bo tillsammans
- media
- uppvaktningar
- medlemmarna
- Facebook
- Twitter
- seminarieverksamhet
- studieförbund
Åtgärder
- Medlemmarna bör enl förmåga delta i informationsarbetet på aktuella nivåer. Möjligen finns inte
argument för deltagandet?
En argumentförteckning sammanställs
Uppmaning till medlemmarna att ordna studiecirklar kring boken Gemenskap och samarbete ev i
samarbete med studieförbund
- Medlemmarna uppmanas etablera lokala nätverk
- Medlemmarna på lokal nivå uppmanas att etablera kontakter med journalisten inom lokala media och
lokala politiker.
- Medlemmarna på lokala planet uppmanas att gemensamt arrangera utåtriktad verksamhet exempelvis på
torget, där varje hus har ett infobord
”Öppet hus” är en viktig verksamhet. Dess funktion, betydelse och ev utveckling bör diskuteras på ett
årsmöte
- Inom KNu finns sedan lång tid både erfarenheter och kunskaper – en oskriven kunskapsbank - vilka bör
nyttjas mer aktivt. Den visar också KNus kompetens
En resurslista upprättas
- Mycket händer inom det bostadspolitiska området. Därför bör KNu i görligaste mån följa dessa frågorna
med kollektivperspektiv
KNus styrelse bör skaffa en kontaktperson, som följer frågorna och med jämna mellanrum inbjuda denna
person till möte
- För att utveckla tänkandet och engagemanget ang kollektivboende bör KNu utveckla kontakter med
forskningen på högskolor och universitet mfl
-”Bo tillsammans” bör spridas i ”burk” och på papper till kommunala bibliotek och andra bibliotek. Varje
nummer bör också skickas ut med en pressrelease till presskontakter (inkl TT)
- Mediakontaktlistan bör ständigt utökas och uppdateras
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- Styrelsen bör etablera kontakter med politiska beslutsfattare (riksdag och regering), som verkar inom
KNus område. Detta dels som långsiktigt syfte att bli en resurs och dels att förse dem med material
- KNu bör samarbeta med andra intresseorganisationer vid olika aktiviteter som seminarier och konferenser
- Styrelsen bör bjuda in ”intressanta” personer till styrelsemöten för att bli informerade om deras
verksamhet, få idéer och för att berätta om KNus verksamhet
Rapporter om dessa möten förmedlas i ”Bo tillsammans”
- Styrelsen bör besöka olika intresseorganisationer och företag för att informera och sprida
- Seminarier och konferenser bör arrangeras i aktuella boendefrågor exempelvis ang miljö
- KNu bör aktivt arbeta för att alla kommuner har en möjlighet för medborgarna att anmäla intresse för
kollektivboende
KNus styrelse bör tillskriva alla kommuner i detta ärende
-----------------------------------------2014-11-26 av Kerstin, Bertil Till styrelsemötet 2014-11-30

Internationella kontakter kring alternativa boendeformer
Intresset för svenska kollektivhus har sedan länge varit stort i men även utanför Europa Många
kollektivhus har tagit emot studiebesök från olika länder från alla jordens hörn. Sverige har också direkt
inspirerat till kollektivhus i andra länder som Japan, Finland, Norge, Tyskland och Italien.
Utländska forskare har studerat svenska kollektivhus. Journalister och filmare har gjort reportage eller
skildringar. Svenska forskare och praktiker har varit inbjudna till konferenser och seminarier utanför
Sverige och dessutom medverkat med uppsatser och artiklar i böcker och tidskrifter.
”The international collaborative housing conference” i Stockholm 2010 med mer än 150 deltagare från 20
olika länder blev en milstolpe. Kollektivhus Nu var arrangör i samarbete med Regional Planering på KTH. I
samband med konferensen, vid de inledande studiebesöken och via konferensdokumentationen har
kunskap om svenska förhållanden spridits till en engelskspråkig publik.
Genom de kontakter som då skapades blev Kollektivhus Nu engagerat i internationellt utbyte och
samarbetsprojekt på europeisk nivå på initiativ av organisationer i andra länder. Två EU-stödda projekt
har genomförts och rapporterats, ”Cohousing Cultures” 2012 och ”Co-Elderly” 2014. Ett projekt har fått
avslag på ansökningar om EU-medel (tillsammans med id22 i Berlin), ett har deltagit i en EU-initierad
idétävling och ett är under förberedelse på initiativ från Frankrike.

Ökat intresse för bygg- och bogemenskaper
Det är redan femtio år sedan initiativen togs som ledde till de två första ”bofælleskaberna” i Danmark;
Sættedammen och Skråplanet, båda klara för inflyttning 1972. De blev starten för en växande rörelse.
Liknande diskussioner som i Danmark pågick under samma tid i Tyskland, Nederländerna, Norge och
Sverige och ledde till ett antal nya projekt. Den danska modellen har inspirerat många länder, inte minst
USA, Kanada och Australien. Att den blev spridd i engelskspråkiga länder har Charles Durrett och Kathryn
McCamant bidragit till med sina böcker om ”cohousing”.
Intresset för kollektivhus och bogemenskaper fortsätter att öka runt om i världen. Orsakerna är många:
 önskan om en bra miljö för barn
 behovet av att spara på energi och resurser
 kvinnors frigörelse
 mäns ökande ansvar för barn och hem
 allt fler ensamhushåll och nya familjekonstellationer
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strävan efter inflytande och makt över boendet
en allt äldre befolkning

Mycket att lära, mycket att hämta hem
Att se och lära av hur andra gör kan ge inspiration för fortsatt arbete även hos oss. Genom studiebesök
utomlands kan politiker och beslutsfattare få ökad förståelse för att alternativ behövs också i Sverige.
Danmark och Tyskland har fått många besök genom åren.
SABO-företagen gjorde besök i danska bofællesskaber redan på 1980-talet. Sedan 2000 har många resor
gått till Tyskland för studier av bygg- och bogemenskaper, besök som sedan bidragit till utvecklingen i
Sverige.
Kollektivhus NU har bidragit med kunskap om vart man ska åka, vem man ska kontakta och vad man ska
se (direkt och indirekt) för besökare till och besökare från Sverige.

Kollektivhus NU:s roll
Kollektivhus Nu har status som NGO (nongovernmental organization), dvs. som en respekterad
samarbetsorganisation, fristående från stat och regering. Genom det internationella samarbetet och
genom god kunskap om vad som pågår internationellt kan Kollektivhus NU med tyngd och trovärdighet
företräda kollektivhusrörelsen.
Kollektivhus NU fungerar som en startpunkt för alla intresserade av svenska förhållanden.
Kunskap om att kollektivhusrörelsen finns och växer i många länder kan bidra till ett ökat intresse från
samhället. Exempel från andra länder kan fungera som inspiration för beslutsfattare och allmänhet.
Omvärldens intresse för vad som pågår i Sverige kan upplevas som uppmuntran och stöd till fortsatta
insatser.
Slutsats
Även om Kollektivhus NU ser sin primära roll som den att driva frågor om kollektivt boende inom Sverige,
vill vi hävda att det internationella samarbetet även tjänar det syftet. Dessutom är de svenska
erfarenheterna helt klart betydelsefulla för motsvarande organisationer och ansträngningar i andra
länder, vars framgångar i sin tur leder till ökad internationell – och svensk – uppmärksamhet kring
alternativa boendeformer.
Vi rekommenderar därför styrelsen att ge det internationella utbytet fortsatt och förstärkt
uppmärksamhet, även i sina kontakter med myndigheter och civilsamhälle i Sverige.

Förslag till insatser






Markera internationell bevakning och kontaktverksamhet som en av Kollektivhus Nu:s
arbetsområden,
adjungera personer med kunskap om internationella frågor till styrelsen,
håll de engelska hemsidorna uppdaterade och intressanta och komplettera med mer material på
tyska,
fortsätt med engagemanget i samarbetsprojekt på EU-nivå och följ upp kontakterna som skapats
genom Cohousing Cultures och Co-Elderly
Förstärk samarbetet med systerorganisationer i de övriga nordiska länderna

Litteratur
Ej klart

Film och video
Ej klart
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