
Protokoll för styrelsemöte i Kollektivhus Nu den 2 februari 2021 via zoom.  

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

Peter Bylund, Eva Högberg, Birgitta Nordström. Linnéa Wesslund deltar men lyssnar bara.  

1. Till ordförande väljs Ulrika, till sekreterare Birgitta samt justerare Mats. 

 

2. Dagordningen okej förutom ett tillägg, punkt 16 b. 

 

3. Föregående protokoll godkänns samt läggs till handlingarna. 

 

4. Debattartikeln. 

Ulrika har skrivit ett utkast som diskuteras. Kerstin har en del synpunkter som ska 

kompletteras med. 

 

5. Boken  

Några frågetecken vad gäller boklagret som vi ska kolla upp. De flesta har kvar 

samma lager som vid förra årsskiftet. 

Vi har fått ett erbjudande om att sätta in en annons för vår bok i 

Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra för endast 6 500 kr, gäller framförallt 

marsnumret som vi hoppas hinna med. Vi beslutar att satsa på det, ev. fråga om de 

kan hjälpa till att sätta ihop annonsen. (Annonsen kommer med i mars, layouten kostar 

1,000 kr, red. anmärkning.) 

Ingrid Sillén önskar köpa fler böcker för att sälja vidare. Hon erbjuder 80 kr per bok, vi 

har ca 350 böcker kvar och de har kostat oss ca 50 kr/styck i produktion. Vi beslutar 

att sälja max 35 böcker till henne. (Nu har hon fått 20 stycken, red. anmärkning.) 

 

6. Digitala diskussionsforum 18.2 och 14.4. 

Vi beslutar att satsa på en ny pandemidiskussion den 18.2 kl. 19.00, hur 

kollektivhusen tänker framåt, börja med mat igen, planera aktiviteter. 

Den 14.4 kan vi ev. ta upp Byggaboportalen. 

 

7. Kommande styrelsemöte  

Det första styrelsemötet efter årsmötet blir måndagen den 15.3 kl. 19.00. 

 

8. Verksamhetsplan och budget för 2021. 

Vad gäller verksamhetsplanen beslutar vi att korta ner den, stryka punkt 24 samt slå 

ihop punkterna 19, 21 och 25. 

Vad gäller budgeten beslutar vi enligt förslag med tillägg att satsa 8 000 kr till 

annonsen för boken samt att låta budgeten gå 8 000 kr back. 

 

9. Årsmötet  

Suffra är åter tillfrågade att hålla i årsmötet, vi fattar beslut om det.  

I år deltar alla hemifrån sig själva, ingen gemensam samling. 

 



10. Processbeskrivning för tillkomsten av nya hus. 

Olika exempel är Bo ihop, DiverCity 3, ev. fråga på årsmötet om någon vill vara med. 

 

11. MR-dagarna 19–21 april 2021 i Uppsala. 

Vi har diskuterat annons i deras konferensblad, det visar sig bli för dyrt, ej aktuellt. 

 

12. Årets kollektivhus och/eller kollektivhusstöttare 

Det har inte hänt något mer med det. 

 

13. Europeisk kollektivhuskonferens 2023 

Vore lämpligt att tillsätta en arbetsgrupp, ta upp det den 18.2 samt på årsmötet.  

 

14. Portalen Bygg & Bo ihop 

Introduktion den 11 februari, det blir även en fortsättning med DiverCity 3, ev. 

kommer Kerstin att fortsätta med detta. 

 

15. Forsknings- och innovationsprojekt 

Kerstin informerar om olika projekt, Housing millions, DiverCity 2 och 3, Elastiska 

hem. Kollektivhus Nu blir tillfrågade i olika sammanhang, vi har gott rykte!! 

 

16. Arkitekturbiennalen i Venedig våren 2021 

För den nordiska paviljongen är det i år Norges nationalmuseum som ordnar en 

utställning om kollektivhus. Utställningen invigs den 22 maj och pågår i sex månader 

till november.                 

b. Finns en utredning från Boverket om boende för äldre, remissvar i april, Pär 

Bolund. Ulrika kollar upp det. 

 

17. Bo tillsammans  

Nästa nummer sätts på fredag. 

 

18. Höga hyror i nybyggda kollektivhus  

Vi skjuter på detta, komplicerad fråga, vinstintressen. 

 

19. Läget för kollektivhusen och startargrupperna runt om i landet  

Vi har fått kontakt med Trädet i Göteborg igen. 

 

20. Hemsidan 

Den borde uppdateras, kanske Niklas som kan det. 

 

21. Vi avslutar mötet, hörs den 18 februari. 

 

Sekreterare                                     Ordförande                          Justerare 

 

Birgitta Nordström                         Ulrika Egerö                         Mats Holmström  


