
Kollektivhus Nu 

Protokoll styrelsemöte söndag 2 februari 2020, Sockenstugan 

 

Styrelsen besökte kollektivhuset Cigarrlådan i anslutning till mötet. 

 

Närvarande; Ulrika Egerö (UE), Mats Holmström (MH), Lotta Ahlén 

(LA),  Birgitta Nordström (BN), Peter Bylund (PB), Ann Marie Engel 

(AME), adjungerad Kerstin Kärnekull (KK). 

Frånvarande; Eva Mertel-Högberg 

 

1. Val av; ordförande (UE), sekreterare (MH) och justerare (LA). 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll godkändes. 

4. Förmedling av lediga lägenheter i kommunalt ägda 

kollektivhus. 

Fortsatt diskussion om att kollektivhusintresserade får 

”gräddfil” till lägenhet. Ulrika har gjort ett första utkast till 

något som kanske kan bli ett ställningstagande på 

årsmötet. 

UE ska omarbeta förslaget, KK skickar material till UE, 

styrelsen ska ge synpunkter senast 8/2. 

5. Medlemslistan, mentorskap 

Flera kollektivhus har mer eller mindre aktivt valt att inte 

fortsätta betala medlemsavgift. Det gäller ev. Cigarrlådan, 

Ekbo/Gebers, Hässelby familjehotell, Kornet, Utkiken och 

Vildsvinet. Det finns medel att göra besök hos 

föreningarna. 

6. Boken ”De byggde gemenskap” 

Om tio bogemenskaper som kommit till i Sverige under de 

senaste femton åren, skriven av Helena Westholm. 

Bokrelease i Göteborg 26 februari. Chalmers/CBA Centrum 

för boendets arkiktektur och Divercity finansierar. 

Författaren kommer och presenterar boken i anslutning till 

årsmötet 21/3, Sjöfarten kl 12. Fika serveras till 

självkostnadspris innan årsmötet. 

7. Årsmöte 2020 

Lördagen den 21 mars kl. 14-17 i Sjöfarten.  

En första information till alla medlemsföreningar gick ut i 

början av 3 december.  

UE ska skriva förslag till verksamhetsberättelse. 

UE och BN har skrivit förslag till budget. 

Budgetförslaget gicks igenom och justerades 

Peter och Ann Mari arbetar på en verksamhetsplan. 

PB föreslog att vi ska lansera ”Årets kollektivhus”. 

 

Axel och Dorothee från Tyskland har bett att få vara med på 

årsmötet, vilket de varit några gånger tidigare (även om det är 



några år sedan sist). UE har svarat att de då måste bli 

antingen stödmedlemmar eller startargruppsmedlemmar. De 

har därefter betalat in startargruppsavgift för 2020. 

8. Idé/erfarenhetsutbytesdag den 22 mars 

De ämnesidéer som kommit in från medlemmarna hittills är: 

- Juridisk kompetens inom kollektivboende  

- Våra möjligheter att utnyttja de 400.000 kr som går att söka för 

byggemenskaper. Ylva Sandström vet mer. 

- Hur vi lever mer miljösmart i vårt kollektivhusboendet? AME 

sonderar 

9. Trycka på hyresgästföreningen 

Göteborg aktuellt med flera nya hus, AME kontaktar 

Hyresgästföreningen. 

10. Samarbete med Coompanion om kooperativ hyresrätt 

Har någon haft någon mer kontakt med dem? Det blev 

inget möte i Norrköping. 

11. Ordna möjlighet att bo i varandras gästrum 

Peter har skickat en fråga till husen om de vill erbjuda 

uthyrning. Två har svarat att det är bra och två återkommer 

när deras hus är klara. PB gör en sammanställning till 

årsmötet.   

12. Resursbank 

Inget klart, PB jobbar vidare. 

13. Rutiner för dubbelt medlemskap för startargrupper 

KK arbetar vidare med frågan. 

14. Kommande styrelsemöten 

Söndagen den 22 mars kl 12-14 

15. Samarbete med Realdania/översättning av verktygslåda för 

byggaktörer 

KK arbetar med översättningen. 

16. Elastiska hem: 

BoKlok, Stena fastigheter och Tälje bostäder medverkar med 

ett ”case” vardera där nya idéer om elasticitet ska prövas. 

Divercity: Två skrifter klara om bygg- och bogemenskaper i 

Belgien och Frankrike. Två till om England och Frankrike 

kommer under våren. 

17. Bo Tillsammans  

Kommer 15/2, blandat nummer med många intressanta 

projekt. 



18. Hemsidan 

Under kontroll. 

19. Läget för kollektivhus och startargrupper runt om i landet 

Rudbeckia i Uppsala ordnar en paneldebatt med rubriken Bo 

tillsammans den 9/2. 

20. SABO:s hemsida om allmännyttans hållbarhetsarbete 

LA och FB har inte nått mål ännu. 

21. Övriga frågor  

Wikipedia har inte korrekt info om kollektivhus, KK har 

försökt att få ändra infot, ska göra ett nytt försök. 

 

Vid protokollet 

 

Mats Holmström 

 

Justeras 

Lotta Ahlén 


