
Kollektivhus Nu 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 november kl. 19.00 till 21.00 via zoom. 

Närvarande; Ulrika Egerö, Ann Mari Engel, Kerstin Kärnekull, Mats Holmström, 

Linnea Wesslund,  Lotta Ahlén, Eva Mertel Högberg, Peter Bylund, Birgitta 

Nordström 

1. Val av ordförande; Ulrika, sekreterare; Birgitta samt justerare; Lotta  

 

2. Dagordningen godkändes förutom ett tillägg ang. enkäten, 3 b 

 

3. Föregående protokoll lades till handlingarna förutom ett förtydligande 

kring frågan om renoveringar, Ingela Blomberg är ordförande för 

startargrupp i Stockholm. 

3 b Enkäten; Mats skall skicka ut svaren på enkäten ang. kollektivhus i 

coronatider till alla medlemmar men är osäker på att alla mailadresser är 

rätt. Ulrika skickar den senaste mejl-listan.  

4. Medlemsavgifter; Sedan sist är det Trekanten som har betalalt in 

medlemsavgift. Birgitta skickar ut en uppdaterad lista i december. Ser 

dock ganska bra ut, ovanligt många har betalalt in. 

 

5. Webinarieserie; Första webinariet blir den 18/11 kl. 19–20.30, Helena 

Westholm berättar om sin bok; De byggde gemenskap. Ulrika inleder 

webinariet, Coompanion i Göteborg håller i tekniken. Vi informerar via 

hemsidan, Facebook, mail, ingen föranmälan behövs. 

Nästa webinarie planeras till den 23/11 kl. 19–20.30, det kommer främst 

att handla om hur kollektivhusen fungerar nu under coronatider, en 

chatt med hela styrelsen. Lotta kollar upp hur det fungerar med 

zoomkonto, Ann Mari skickar en länk som kan läggas in i inbjudan till 

mötet, från 18.45.  

 

6. Debattartikel; Kerstin tar vid efter den 20/11. 

 

7. Den nya hemsidan ”Bo tillsammans”; Vi vill be dem att välja ett annat 

namn, vi bör även ansöka om att varumärkesskydda vårt tidskriftnamn 



Bo tillsammans, Ann Mari kollar det, Birgitta skickar vårt 

organisationsnummer till henne.  

 

8. Slutkonferens Divercity; Konferensen blir den 12/11, mellan 8-18 och är 

helt digital. Förutom Kerstin är Mats och Linnea intresserade av att delta, 

anmälan senast den 10/11. 

 

9. Kommande styrelsemöten; Förutom den 7/12 förbereder vi oss att ev. 

ses i Stockholm den 16/1 kl, 14-17. Årsmötet blir ändrat till den 

13/3-14/3 i Sjöfarten. 

 

10.MR-dagarna 19-21 april 2021 i Uppsala; Konferens kring Mänskliga 

rättigheter som denna gång handlar om rätten att bo. Vi har möjlighet 

att hålla ett miniseminarium. Ulrika ska hålla i detta, dessutom är Eva 

intresserad av att delta. 

 

11.Bo tillsammans; Nästa nummer av Bo tillsammans kommer främst att 

handla om konferensen för tio år sedan som gjordes i samarbete med 

KTH; Living together. Mycket material om Dick Urban Vestbro.  

 

12.Årets kollektivhus och/eller kollektivhusstöttare; Peter ska titta på det 

men är ännu inte gjort. 

 

13.Europeisk kollektivhuskonferens 2022/23; Ulrika och Peter ska titta på 

detta men är ännu inte gjort.  

 

14.Renoveringsprocesser i kollektivhus från 50- och 80-talet; Finns en del 

projekt att titta på; Hässelby familjehotell, Stolplyckan som ska 

totalrenoveras, Fullersta backe, Färdknäppen (köket), Elfvinggården, 

Stacken, Tunnan. Vi är intresserade av kontakten mellan Bostadsbolaget 

och hyresgästerna. Eva kartlägger Stolplyckan.  

 

15.Höga hyror i nybyggda kollektivhus; Borde vara billigare att förvalta ett 

kollektivhus än ett vanligt hus, mindre grannkonflikter, skadegörelse 

m.m. Linnea ska titta på det. 



 

16.Kontakt med Colive; De erbjuder hög service, finns ett hus i Haninge för 

100 gäster. Kerstin ska skriva ev. artikel om det.  

 

17.Läget för kollektivhus och startargrupper runt om i landet; Lagnö Bo 

rullar på, har hyrt ut sina lägenheter, har coronasäkra aktiviteter. 

Startargrupperna i Göteborg jobbar på, diskuterar avtal kring 

självförvaltning. Nytt hus i Uppsala, Gården, kolla upp om de är 

medlemmar. Kombo rullar på.  

 

18.Elastiska hem; projektet kommer att avslutas under hösten. 

 

19.Hemsidan; Finns en del som behöver ses över, prata med Nicklas om det, 

Kerstin försöker få tag på honom. Viktigt att de olika föreningarna har 

rätt info på hemsidan. Kolla Facebook och dela på sitt eget konto? 

 

20.Övriga frågor; Eva vill veta hur olika kollektivhus har det med egen kö? 

 

  

 

Birgitta Nordström Lotta Ahlén  

Sekreterare             justerare 

 


