Kollektivhus Nu
Protokoll från styrelsemöte söndag 13 september 12.30-16.30 2015 på Majbacken,
Göteborg korr 2
I mötet deltog Ulrika, Anita, Inga och Bertil
Hej Bertil och alla
1. Mina anteckningar; Dunderbacken tar fram avtalet med
Familjebostäder Sthlm, inga särskilda krafttag och skall det kallas
hyresrättsavtal? Ulrika vet väl.
2. Vi diskuterade innehållet mer i detalj, men det är kanske bra att det
inte är mer specificerat.
9. Programmall. Jag har skickat ut UST program, som väl inte är vår
mall utan ett exempel. Det går ju också att tillägga Boihops
skrivningar kring vad som förvänts av en bogemenskap eller
kollektivhus. Hur är det med KIM? Jag skickar den igen om du missat
den Bertil. Talade vi inte om att SABO skulle göra en insats med att.
.7 Läget Gbg Tre studiecirklar pågår 2 knutna till statargrupper och en
riktad till allmänheten.
.15 bl a med erfarenheter från Göteborg. Kan klämmas in.
Jaha det var vad jag såg.
Ledsen för dröjsmålet, men hård prioritering här.
Inläggen i Bt35 kommer senare under dagen, intervju Anna Olsson,
historik från Birgitta R, Boplats stöd till gemenskapsboende, Inobi har
hört av sig, tyckte det var kort tid till den 3/10, jag har svarat.
Påminner i dag igen.
Bilder under dagen(hoppas jag)
Hej
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Ärende
Till ordförande valdes Ulrika, sekreterare Bertil, justerare Inga.
Föregående protokoll lästes genom. Dunderbacken tar fram avtalet med
Familjebostäder Sth. Samtidigt enades Stockholmarna om
att kooperativ hyresrätt är på väg ut. Anmälan om nya firmatecknare
har skickats in.
Dagordningen godkändes med smärre tillägg.
Bo Tillsammans: Ulrika meddelade att nr 33/34 fått mycket beröm, trots att
det kom ut först i juni. Vi gläder oss. Nr 35 ska bli ett specialnummer om
utvecklingen i Göteborg, Bertil accepterar redaktörskap och ser fram mot
utlovat samarbete med Ann-Charlott. Ulrika tar kontakt med tidigare
listade kandidater för höstens nr 36. Vi ser fram mot Kerstins redaktörskap
fr.o.m. nyåret.
Användning av överskott från CoElderly-projektet: Anita och Kerstin
Kärnekull har tagit fram en text, se bilaga. Styrelsen enades om att med
Kerstin och Ingela föreslå ett antal smärre ändringar, se bilaga. Dick har
meddelat att han gärna deltar i beredning/bedömning av inkomna
ansökningar, med Ingela.

Ansv.

Ulrika

Bertil,
AnnCharlott

Kerstin
(och
Ingela)

Rapporten om nedlagda kollektivhus: Ulrika gör en syntes av Kerstin
Ulrika
rapport, till kommande nummer av BoT., och tar då också in remisssvar från

medlemmar.
(Synpunkter på rapporten från medlemmar:
Södra Station är exempel på att det kollektiva lever kvar trots ombildning till bostadsrätt.
Slutsatser/sammanfattning avspeglar vad resten av rapporten lyfter fram. Men det känns som
med konstaterande. Någonstans borde det finnas slutsatser om vad som kan göras för att mot
tendenser till avkollektivisering. Slutsatser i form av förslag på åtgärder, handlingsplaner etc
enskilda kollektivhus och för Kollektivhus Nu samt sannolikt även för kommuner och fastigh
som driver dessa hus.)
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Resursbanken: Anita lovar kontakta Rolf och Kerstin. Intressant idag är att
göra tillgängliga planritningar över kök och utrustning, liksom
beskrivningar över hur cykelrumsfrågan lösts. Gruppen kan även kontakta
startargrupperna för kommunikation om deras frågor och svar som kan
förmedlas. Info om gruppens arbete sänds till föreningens medlemmar
för åsikter när gruppens arbetat fram ett relevant dokument
Niklas ombeds komplettera gruppens samlingar.

Anita,
Niklas

Marknadsföringsplan: Ann-Charlott påminns härmed om att hon lovat
reagera. Styrelsen diskuterade vidare Ulrikas upplevda socialism-stämpel,
och frågan om miljö/hållbarhet ska ges tydligare signalplats.
Program-mall för kollektivhus: Inga har skickat ut UST program, som
väl inte är vår mall utan ett exempel. Det går ju också att tillägga
Boihops skrivningar kring vad som förväntas av en bogemenskap eller
kollektivhus. Har Niklas frågat Ingela Blomberg och Elin (i Kombo) om
de kan sammanställa en mall? Intentionen är nu att de bakas ihop till ett
material att skicka ut bl.a. till startargrupper.
Ingas tillägg: ”Talade vi inte om att SABO skulle göra en insats med att….”
Medlemslistan, mentorskap: Hus tilldelade Dick ska fördelas av Ulrika på
oss andra. VIKTIGT att vi snabbt påminner de hus som ej betalt.
Öppet hus: Inga har fått svar från sju kollektivhus att de håller Öppet hus
helgen 3-4 oktober, ett annat att de kör i september. Fem hus tackar nej.
Inga påminner en gång till (och skickar sin lista till styrelsen). Niklas lägger i
hemsidan, Ulrika på Facebook.

AnnCharlott
Inga,
Niklas

Alla
Inga,
Anita,
Niklas

Ekonomisk rapport: Ulrika läste upp valda delar av Birgittas rapport; Sålda
böcker har gett 12 000, årsmötet blev billigare än plan. Gott om medel alltså.
Läget för nya kollektivhus i Göteborg: Inga snabbredovisade tre rullande
projekt; Högsbo, Ö. Kålltorp, Kortedala. Vi deltar i Gbgs stads evenemang
Triennalen senare i september. Tre studiecirklar pågår; 2 knutna till
startargrupper och en riktad till allmänheten.
Läget för nytt kollektivhus i Stockholm: Familjebostäder ska bygga i
Hägerstensåsen, ev två hus, hyresrätt. Ingela anser arkitekten vara OK.
Prioritet i inflyttningen ges till aktiva i Kombo, därefter bostadskön.
Anita meddelar att de som står som intressenter i några kollektivhus i
Stockholm har fått inbjudan till studiecirkeln "Att bo i kollektiv".
Vidare så startar en cirkel ledd av Kerstin Kärnekull och Birgit
Assarson som ska stimulera att starta arbeta för ytterligare kollektivhus.
Ulrika ska göra detsamma i Dunderbacken. Vi ska sträva efter ett hus till i tid
nästa val. Tyresö verkar ha dött helt.
Kollektivhuskö på Stockholms bostadsförmedling: Ulrika och Anita har åter
träffat politiker om frågan. Ingen särskild kö kommer att inrättas, men mer
information ska ges. För närvarande har politikerna givit uppdrag till

Inga,
Kerstin

Anita,
Ulrika

Ulrika,
Anita

Familjebostäder/Bostadsförmedlingen att komma med förslag om hur en
kollektivhusintresse anmälan kan organiseras och fungera, bl a med
erfarenheter från Göteborg. KNU ställer sina erfarenheter och synpunkter
till förfogande, vilket borgarrådet var tacksam för.
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Årsmöte 2016: I Stockholm – ev. Trekanten. Datum 12 mars. Preliminärt
ska söndagen efter ges något slags program med smågruppsverksamhet.
Verksamhetsplanen ska utformas på annat sätt, bl.a. ska ordet ’prioritet’
utgå. Valberedningen ska aktiveras.
Kommande styrelsemöten: 21.11 kl 1330 - 17, ev i Blenda (Uppsala), samt
16.1 em i Stockholm.
Övriga frågor: Anita drog genom årets verksamhetsplan som följer –
§1: arbetsgrupp miljö/energi/hälsa? Förslag Britt Östlund plus
energiforskaren som studerat Färdknäppen.
§2: Arbetsgrupp information etc.? Idag består den av Anita och
Kerstin. Ev. fråga Ingrid S., Niklas?
§3: Hänvisa till §1.
§6: elektroniska nyhetsbrevet? Ulrika återkommer.
§10: Resursgruppen? Vi gjorde seminariet dagen efter årsmötet.
§11: Startmaterial att ta fram? Vi släpper den ambitionen.

Bilaga: Co-elderly-texten.
Vid pennan
Bertil Egerö
Justerat av
Inga Alander

Ulrika

Bilaga styrelseprotokoll 13.9.15
(Gulmarkerat är styrelsens förslag till tillägg)
---------------------------------------------------------------------------------2015-09-12

Återstående medel från Kollektivhus Nu:s
CoElderly-projektet
Kollektivhus Nu har, tillsammans med organisationerna Consorzio
Cooperative Sociali i Italien, Fundacja Aktywny Senior i Polen,
Cohousing UK i England haft ett anslag till projektet CoElderly inom
ramen för EU:s Grundtvig-program för livslångt lärande. Projektet
pågick 2012 – 2014. Rapporterna finns bl. a på Kollektivhus Nu:s
hemsida
Av de beviljade medlen återstår xx xxx kr som är tillgängliga till år
2019. De kan ska användas till projekt i enlighet med CoElderlys
syfte, att visa hur äldre äldre kan leva ett mer självständigt liv genom
nya boendeformer, anpassade till deras behov och baserade på
samarbete mellan boende och mellan boende och bostadsförvaltare.
Målgrupp är i första hand de äldre själva men också anställda i
kommunernas äldreomsorg och förvaltare i bostadsföretag
Medel kan fås för studier eller erfarenhetsutbyte om boendeformer för
äldre som är baserade på samarbete mellan boende, liksom för
översättningsarbete. Ersättning kan utgå för resor, boende i samband
med studiebesök/erfarenhetsutbyte (vandrarhem eller liknande),
kostnader för enkäter, m.m. Studierna/erfarenhetsutbytet kan ska
främst ske helt inom Sverige eller helt eller delvis internationellt.
Studierna eller erfarenhetsutbytet ska senast inom ett år redovisas
genom artikel till hemsidan och/eller Bo tillsammans och förmedlas
till samarbetspartnerna i Italien, England och Polen.
Ansökan om stöd ska senast i mitten av maj 2016 lämnas till
Kollektivhus Nu och ska omfatta en kort beskrivning på högst 500 ord
av uppläggning, tänkt resultat och deltagare samt en budget för hur de
sökta medlen ska användas.
Ansökan bereds av Ingela Blomberg, som varit huvudansvarig för det
svenska projektet, i samarbete med Dick Urban Vestrbro, och beslut
om anslag tas sedan av Kollektivhus Nu:s styrelse.

