Kollektivhus Nu
Protokoll styrelsemöte torsdag 1 oktober 2020 kl. 19-21 via
Zoom
Närvarande; Ulrika, Peter, Ann Mari, Linnea, Mats, Lotta och
Kerstin Kärnekull adjungerad.
Frånvarande;
1.

Val, Ordförande Ulrika, sekreterare Mats och justerare
Ann-Mari för mötet.

2.

Dagordning en godkändes.

3.

Föregående protokoll godkändes.

4.

Webinarie-serie
Peter, Kerstin och Ulrika berättade om hur planeringen
gått vidare.
2 webinarier
1. Helena Westholm 20 oktober kl. 19.
2. Startargrupper, Kombo, Under samma tak. V45.

5.

Revidering och genomförande av verksamhetsplanen
med anledning av annorlunda vår och coronakrisen.
Ann-Mari har gjort ett förslag till uppdatering av
verksamhetsplanen, planen gäller även våren 2021.
De konkreta aktiviteter vi inte planerat för hittills är
- Sammanställa fakta som visar på den
samhällsekonomiska vinsten med kollektivhus, Kerstin.
- Studera och jämföra renoveringsprocesser i
kollektivhus från 50- och 80-talen, Peter kontaktar
Ingela Blomberg
- Lobba för att kommuner ska ge bogemenskaper
kommunal borgen genom att ta fram
informationsmaterial om de fall där kommuner gett
kommunal borgen, samt uppvakta kommuner och
politiker om detta. Svårt att driva nationellt.
- Arbeta för att bostadsförmedlingar/företag inrättar en
kö för kollektivhus/gemenskapsboende. Många trådar
att ta tag i.
- Lista internationella kontakter, Ulrika och Kerstin har
många kontakter, Kerstin behöver hjälp av Niklas.
- Undersöka förutsättningarna för att inrätta en
utmärkelse till årets kollektivhus och/eller
kollektivhusstöttare. Peter tittar vidare.
- Undersöka möjligheten att 2022/2023 med EU/statliga
medel arrangera en europeisk kollektivhuskonferens.
10 år sedan den förra, Peter kollar pengar och
samarbetspartners, Ulrika kollar med Arctes.

6.

Debattartikel
Statlig utredning om sociala aspekterna, målgrupp,
Ulrika skissar på en artikel som kan vara ett inlägg i
anslutning till utredningen.

7.

Corona och kollektivhusen
Resultatet av enkäten är utskickat. Ann Mari skrev en

sammanfattning av enkäten till ”Bo tillsammans”. Mats
upptäckte att enkäten inte verkar ha nått alla
medlemsföreningarna. Mats ska se över
mailadresserna.
8.

Slutkonferens DiverCity
Projektet DiverCity har slutkonferens torsdagen den 12
november kl. 8-18, i Stockholm samt via videolänk.
Kollektivhus Nu med medlemsföreningar är inbjudna.
Inbjudan syftar till att bredda intresset.

9.

Kommande styrelsemöten
Tisdag 3/11 mellan kl. 19 och 21 via zoom.
Måndag 7/12 mellan kl. 19 och 21 via zoom.

10. Kollektivhus-forum på facebook
Forumet är startat av oss och har den här
beskrivningen: Det här är ett forum för oss som bor i
kollektivhus eller som vill starta nya bogemenskaper.
Här kan vi diskutera gemensamma frågor, fråga
varandra om råd och ge varandra tips.
En person lägger ofta ut länkar till olika Hemnetannonser med stora hus där, som de flesta inte verkar
intresserade av. Förtydliga vad som ska finnas på
sidan, UE tar tag i frågan
11. MR-dagarna 19-21 april 2021 i Uppsala
Ann Mari informerade om att ”Mänskliga
rättighetsdagarna” har denna gång temat boende. Vi
har gjort en icke bindande anmälan om att hålla ett
miniseminarium, kostnad 3500 kr. 3-5000 deltagare har
det varit tidigare. Ulrika tar fram rubrik i linje med Rubrik
”RÄTT ATT BO I GEMENSKAP” och arbetar vidare
med detta tillsamman med Ann Mari.
Peter lämnade mötet,
12. Bo tillsammans. Decembernumret ska handla om den
internationella konferensen för 10 år sedan.
13. Förslag om nytt informationsmaterial om kollektivhus
Ulla-Britt Swensson, som bott i Sofielund i Malmö några
år och nu engagerat sig i Boihop i Göteborg, anser att
vi bör ta fram ett nytt informationsmaterial. Mötet
enades om att hennes förslag är för tungt i den
skisserade formen för att locka nya medlemmar. Hon
uppmanas att försöka skriva själv och gå vidare på
annat sätt.
14. Höga hyror i nybyggda kollektivhus (om vi hinner)
Det ser ut att bli väldigt höga hyror i de nybyggda (8000
kr i månaden för en liten 1:a i Kombo, t.ex., över taket
för bostadstillägget) och många som varit aktiva i att få
till husen under många år har inte råd att flytta in. Är det

någon som har en aning om vad hyrorna hamnat på i
Undersammatak? Påpeka problemet för
bostadsutredningen.
Lägre omsättning av lägenheter i kollektivhus och
mindre slitage.
Linnea undersöker i Borås.

15. Övriga frågor
Ann Mari har upphittat skärmutställningen om
kollektivhus på svenska och engelska och har den
hemma ifall något tillfälle uppstår att visa den.

Mats Holmström sekreterare.

Ulrika Egerö ordförande.

Justeras; Ann Mari Engel

