Verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2005-2006
Denna verksamhetsberättelse omfattar tiden från mötet 3/12-05 till årsmötet 25/3-06.
Styrelse
På årsmötet 3/12-05 valdes följande styrelse: ordförande Dick Urban Vestbro, Tullstugan/Stockholm;
kassör John Fletcher, Tersen/Falun; ledamöterna Annika Almqvist, Blomstret/Gävle, Elsa Grip, Slottet/Lund; Rickard Jändel, Trädet/Göteborg; samt suppleanterna Ingrid Sillén, Södra Stations kollektivhus/Stockholm och Hans von Zeipel, Svärdet/Stockholm. Styrelsen har sammanträtt 3/12-05; 29/1-06
och 6/3-06. Samtliga möten har hållits i Stockholm. Mellan mötena har styrelsen fört intensiva diskussioner per epost. Även beslut har fattats per epost. Styrelsens arbete har präglats av gott samförstånd
och beredvillighet att ta på sig olika uppgifter.
Namnfrågan
På mötet i december fick styrelsen i uppdrag att diskutera frågan om lämpligt namn på föreningen,
detta med tanke på att ordet ’kollektivhus’ för många har en negativ klang. Styrelsen anser att namnet
Kollektivhus NU bör behållas, men att begreppet kollektivhus ska kompletteras med begrepp som
bostadsformer för förenklat vardagsliv, boendegemenskap, boendeformer med kollektiva inslag och
liknande. Till årsmötet görs en lista på olika namn som underlag för en diskussion.
Hur många kollektivhus finns det?
Inför årsmötet 3/12-05 gjordes en genomgång av gamla listor över kollektivhus för att utröna hur
många som fortfarande fungerar. Styrelsen har sedan dess fortsatt att uppdatera listan. Den 10 mars
omfattade listan 47 objekt. Av dessa är 29 fungerande kollektivhus, 7 delvis fungerande, 2 under
byggnad/planering, medan det för 7 saknas fullständiga uppgifter. Minst 2 är nedlagda som kollektivhus. Ett objekt (Orion i Fruängen/Stockholm) består av en grupp om 7 punkthus. Ett annat är en
grupp ’kollektivvillor’ (Prästgårdsmarken/Upplands Väsby). På listan finns även 2 stödorganisationer
och några enskilda medlemmar. Samtliga objekt på listan utom de som är nedlagda har inbjudits att bli
medlemmar. Antalet medlemmar kommer att redovisas på årsmötet. För alla objekt som spårats har en
eller flera kontaktpersoner angivits med telefonnummer och epostadress. På detta sätt har styrelsen
nått de flesta hus och stödföreningar.
På uppdrag av mötet 3/12-05 har styrelsen spårat 17 ekobyar i Sverige för att inbjuda dem att bli medlemmar. På denna lista har även medtagits Lindsbergs kursgård, som tidigare varit med i Kollektivhus
NU. En inbjudan sändes ut i mitten av februari. Utskicket omfattade även en inbjudan till årsmötet
25/3-06. Hur många som har svarat kommer att redovisas på årsmötet.
Kontakt med medlemmarna
Kollektivhusens kontaktpersoner har utnyttjats för kommunikation under hela perioden oktober 2005 –
mars 2006. Härigenom har nya kontaktpersoner kunnat spåras och kollektivhusen förses med information om föreningen. Ordföranden har nästan dagligen kommunicerat med representanter för kollektivhusen och med enskilda medlemmar. Denna kommunikation har underlättats av den upprustade hemsidan och startandet av en diskussionslista, se nedan.
Hemsida, diskussionslista
Under perioden 1994-2005 sköttes hemsidan av Thor Balkhed i Linköping. I juni 2005 blev Ingrid
Sillén ny webredaktör. Ingrid har förnyat hemsidan genom att göra nya rubriker, genom att ta bort
inaktuella länkar, genom nytagna bilder, genom att inrätta ett diskussionsforum och en kontaktförmedling, genom att föra ut aktuell information mm. De kollektivhus och stödföreningar som blir medlemmar placeras under en rubrik med länkar till egna hemsidor. Alla medlemmar har uppmanats att sända
in en kort information om sig själva. Fram till 10 mars har nio hus fått sådana presentationer. Styrelsens avsikt är att hemsida ska bli en vital del av föreningens arbete och vara utformad så att den används av utomstående för information om bostadsformer som bidrar till förenklat vardagsliv, ökad
jämställdhet, gemenskap och långsiktigt hållbara livsstilar.
På sitt möte i januari beslöt styrelsen att inrättat en Yahoo-lista för diskussion av aktuella frågor. Styrelsens medlemmar har registerat sig på listan och gjort debattinlägg som ska kunna läsas av alla. Om
man registrerar sig på Yahoo, vilket är gratis, och anmäler sig till diskussionsgruppen kan man publi-

cera inlägg. En inbjudan har gått ut till de ca 80 kontaktpersonerna på listan. Styrelsen har beslutat att
under årsmötet genomföra en pedagogisk visning hur man registrerar sig och publicerar inlägg.
I början av mars föreslog Per-Erik Johnsson, Cigarrlådan, upprättandet av en sambandscentral med
mediacenter för kommunikation mellan kollektivhusen och för diskussion om aktuella frågor som har
med kollektivt boende att göra. Enligt förslaget skall en grupp inom kollektivhuset Cigarrlådan sköta
denna sambandscentral. Styrelsen har konstaterat att förslaget delvis sammanfaller med Yahoo-listan
och den bostadsförmedling som finns på Kollektivhus NU:s hemsida, men ansett att det finns utrymme
för fler diskussionslistor och kontaktförmedlingar.
Nyhetsbrev, medlemsbulletin
På initiativ från Richard Jändel beslöt mötet i december att uppdra åt styrelsen att söka få till stånd en
medlemsbulletin eller ett nyhetsbrev. Ett sådant fanns i slutet på 80-talet med namnet ’Nuläget’. Styrelsen har beslutat att utse Gunlaug Östbye och Ingrid Sillén att ansvara för ett elektroniskt nyhetsbrev
som går ut till medlemmarna och är tillgängligt för nedladdning på hemsidan.
Nya stadgar
Mötet 3/12-05 gick igenom de gamla stadgarna från 1988 och konstaterade att de behövde revideras.
En stadgegrupp tillsattes bestående av Birgit Arve-Parés, John Fletcher, Dick Urban Vestbro och Gunlaug Östbye. Gruppen har arbetat fram ett nytt förslag till stadgar. Styrelsen har tagit delav förslaget
och sänt ut det för beslut på årsmötet – utan att lägga egna förslag.
Kontakt med samhället
Ett viktigt syfte med Kollektivhus NU är att föra ut frågan om nya bostadsformer i den allmänna samhällsdebatten. Styrelsen har försökt nå detta mål genom pressmeddelanden, kontakter med bostadsföretag, genom föredrag och skrivande av artiklar. Styrelsen har stött ett initiativ av Bertil Egerö i Slottet, Lund, om seminarier kring frågor som upplåtelseformer, rekrytering och regelsystem. Förslaget
har lämnats till de kommunala bostadsföretagens centralorganisation SABO, som visat intresse för
idén, men som inte anser sig kunna genomföra seminarierna under 2006. SABO har föreslagit ett
forskningsprojekt om vad det är som gör att vissa kollektivhus fungerar bra medan andra avkollektiviseras eller drabbas av konflikter. Till ett sådant projekt kan styrelsen förmedla kontakter och bidra
till informationsinsamling. Styrelsen har vidare agerat för att Kollektivhus NU ska delta i bomässan i
Tensta sommaren 2006 och bl a sökt stöd från Familjebostäder i Stockholm och Riksbyggen. Detta
förslag har utarbetats i samarbete med föreningens idé- och kommunikationsgrupp bestående av PerErik Johnsson, Nina Hedlund, Gunlaug Östbye, Ingrid Sillén, Gunnel Torstensson och Gerd Nyberg.
Till årsmötet beslöt styrelsen att bjuda in samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Hon tackade nej till
inbjudan men fick information om Kollektivhus NU.
Styrelsen har vidare gjort ett förslag till verksamhetsplan för perioden mars 2006 till mars 2007 som
syftar till att göra kollektiva bostadsformer välkända för allmänheten. Denna plan bygger på principen
att enskilda kollektivhus och andra grupper ska stimuleras att ta på sig olika uppgifter inom den vida
ram som Kollektivhus NU utgör.
Ekonomi
Föreningen hade sin nystart i december 2005 utan tillgångar och med några gamla skulder. Styrelsen
har skaffat ett organisationsnummer för ideell förening och öppnat ett plusgiro. Inbjudan till medlemskap med uppmaning att betala medlemsavgift gick ut först i mitten av februari. Styrelsen har gjort ett
förslag till graderad medlemsavgift. Medlemsavgiften bedöms ge endast begränsade möjligheter till
utåtriktad verksamhet. Styrelsen har diskuterat andra sätt att stärka föreningens ekonomi, t ex att
genomföra projekt med resursstarka grupper, att söka särskild projektmedel, att tillåta annonser på
hemsidan och att inbjuda enskilda personer att skänka bidrag till föreningens verksamhet.
Slutord
Styrelsen anser att föreningen har kommit igång bra sedan mötet 3 december. Vi anser att möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen är goda. En grund har lagts för intensiv samverkan mellan
medlemmarna och för utåtriktat arbete.

