
Kollektivhus Nu 

Protokoll nr. 2, styrelsemöte måndag 19 april 2021 kl. 19-21 via 

Zoom 
Närvarande via Zoom; Ann Mari Engel (AME), Eva Mertel Högberg (EMH), Ulrika 

Egerö (UE), Rolf Ericsson (RE), Mats Holmström (MH), adjungerad, Kerstin 

Kärnekull (KK). 

Frånvarande; Linnea Wesslund och Johanna Blomberg 

1. Val till ordförande; UE, sekreterare; MH och justerare för mötet; 

AME. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

4. Digitala diskussionsforum  
Eftersnack från forumet den 14 april. Drygt 30 deltagare från 11-12 

föreningar.  

Eventuellt ska vi ha ett forum för startargrupper, fråga ”Under samma 

tak” och ”Bo sams” 

5. Clubhouse-samtal om kollektivhus 
Ulrika informerade om hur långt planeringen kommit. Samtalet är 28/4 

12.00-12.50, KK och UE deltar. 

RE kollar upp program om delningsekonomi. 

6. Kontakter med hemsidan Bo tillsammans? 
En ny hemsida med namnet Bo tillsammans har startats av några privat-

personer, för förmedling av lediga rum i kollektiv. Sidan är inte anpassad 

för kollektivhus. Vad UE förstår kostar det pengar att annonsera där, 

utom för privatpersoner. UE ska höra med Rudbeckia om deras annons 

gav något resultat.  Vi har försökt skydda namnet Bo tillsammans hos 

Patent- och registreringsverket men fått nej. RE sonderar om samarbete 

och eventuellt namntillägg för att undvika sammanblandning av namnen. 

UE vidarebefordrar mailväxlingen PRV. 

7. Försäljning av Gemenskap och Samarbete 
Ingrid Sillén, som utan kostnad för oss har gjort layouten på boken, håller 

återigen på att få slut på sitt eget lager av den. Hon fick köpa 35 st. av oss 

i vintras för 80 kr styck (vi tar 160 kr, de har kostat oss 50 kr styck att 

trycka). Hon vill gärna köpa fler ex. Hon säljer dem sedan till Bokus för 

100 kr styck och Bokus tar 269 kr. Godkändes att hon får köpa 35 st. till. 

 

Johanna har försökt förstå hur det funkar med att marknadsföra inlägg på 

facebook, men inte lyckats. Någon annan som förstår? 
https://sv-
se.facebook.com/business/help/347839548598012?id=352109282177656
&locale=sv_SE 

https://www.facebook.com/business/help/1575107409431290?id=352109
282177656 
Vi avvaktar och ser. 

8. System för bokföring och fakturor 

RE och MH tittar på hur vi ska hantera det.  

9. Medlemslistan, mentorskap 
UE har skickat ut lista med förslag till mentorskap. RE skickar ut en 

uppdaterad lista på betalningarna. Vi ska stöta på dem som inte har betalt 

19, 20 och 21. 

10. Instagram-konto 
Många verkar följa aktörers instagram-konton som de är intresserade av, 

MH tittar på hur vi kan lösa det med ett instagramkonto.. 

https://sv-se.facebook.com/business/help/347839548598012?id=352109282177656&locale=sv_SE
https://sv-se.facebook.com/business/help/347839548598012?id=352109282177656&locale=sv_SE
https://sv-se.facebook.com/business/help/347839548598012?id=352109282177656&locale=sv_SE
https://www.facebook.com/business/help/1575107409431290?id=352109282177656
https://www.facebook.com/business/help/1575107409431290?id=352109282177656


11. Kommande styrelsemöten 

Måndagen den 7 juni kl. 19 

Lördag 4 september, Tunnan Borås, om Corona restriktionerna tillåter.  

12. Statliga utredningen om social bostadsförsörjning 
UE träffar dem den 4 maj.  

KK samarbetar med det icke spekulativa byggandet, Social housing, ett 

nätverk för icke spekulativt och socialt byggande 

13. Samarbetsfrågor 
- Divercity steg 3, Vinova, Hur kan man vara med utan att betala orimligt 

mycket. 

 

- Rådslag om socialt byggande; allt byggande människor tillsammans, 

många små aktörer runt om i samhället. 

 

- Bygga Bo-portalen, pengarna är slut. Ansökt om mer pengar. 

Lanseringen skjuts fram 

 

- konferens om Socialt byggande 18-19 november i Göteborg ? 

14. Söka anslag för ett projekt? 
Förslagsvis; Process för startargrupper, Körkort. 

15. Boverkets promemoria ”Ett bättre underlag för att bedöma 

bostadsbristen” 
UE skickade in remissvar som godkändes i efterhand pga. tidspress.  

16. Bo tillsammans 
Innehåll bland annat;  

Covid och kollektivhusen 

Uddebo, Spel och dansstugan, Holland, Venedig biennalen, Danmark. 

17. Övriga frågor  
Venedig biennalen öppnar i maj och pågår till oktober. Nordiska 

paviljongen ägnas åt kollektivboende och presenterar ett norskt 

kollektivhus. 

Beslutades att numrera protokollen, det här protokollet är nummer 2. 

18. Läget för kollektivhusen och startargrupperna runt om i 

landet 
Kombo i Stockholm har svårt att fylla pga. höga hyror. 

 

Stolplyckan i Linköping har påbörjat inflyttning efter renovering. 

19. Europeisk kollektivhuskonferens 2023  
Bordläggs till efter sommaren. 

20. Hemsidan  
Ingen kommentar. 

21. Mötet avslutades 

 


