
Kollektivhus.nu 
 

Protokoll styrelsemöte lördag 4 september-21 kl 14.00 – 17.00 i Tunnan Borås 
 

Närvarande; Ulrika Egerö, Ann Mari Engel, Mats Holmström, Rolf Ericsson, Linnea Wesslund, och Eva 

Mertel Högberg 
 

1. Mötesfunktionärer 

Till ordförande valdes Ulrika Egerö. Till sekreterare Eva Mertel Högberg. Till justerare Linnea 

Wesslund. 
 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 7 juni-21 lades till handlingarna.  
 

4. Digitala Diskussionsforum 

Den 13 september ligger för nära i tid. Nytt preliminärt datum onsdag 30 september. 

Inriktning; ”att komma igång med ex matlag efter pandemi”. Förslag Ann Mari E Tullstugan 

inleda. Fråga ex Fullersta backe Huddinge om ett inlägg. Flera? 
 

5. Öppet hus och liknande 

Öppet hus första helgen i oktober eller annat datum. Hambo och Kombo meddelat sedan 

tidigare att de har aktivitet. Kornet i Mölndal meddelat öppet hus. Tullstugan kommer ev att 

ha öppet hus. Föreningar som meddelar aktivitet kommer att annonseras på hemsidan. 
 

6. Konferens om socialt byggande i Göteborg den 18 – 19 november 

Inbjudan har kommit och ligger på hemsidan. Konferensen är i Floda utanför Göteborg och 

program mm finns under socialtbyggande.se. Kerstin Kärnekull håller i en föreläsning. Ulrika 

Egerö håller i ett  två timmars seminarium med inbjudna korta inlägg av olika kollektivboende, 

ex Stolplyckan Linköping, Tersen i Falun och Hambo i Hammenhög. Ulrika vidarebefordrar 

inbjudan till alla i styrelsen. 
 

7. Aktiviteter i höst 

Forskargruppen i Lund har ännu inget material att presentera. Ulrika håller kontakt. 

Arkitekturbiennalen i Venedig pågår till slutet av november. Kommer Kerstin Kärnekull att åka 

ner?  
 

8. Kontakter med hemsidan Bo tillsammans 

Rolf har kontakt med dem och har fått en del material som han kommer att gå igenom. Vill 

”våra hus” annonsera på deras hemsida? Kollektivhus.nu stå för kostnaden? 
 

9. Ekonomi 

Rolf går igenom resultatrapporten som han mailat. Inga frågetecken. 
 

10. Medlemslista, mentorskap 

De som nu stryks är; Ekbo Stockholm, Närboföreningen Skåne och Utkiken Stockholm. De som 

kontaktas en sista gång innan de stryks är;  Blomstret Gävle Ann Mari, Grönbo ekoby Göteborg 

Linnea, Hässelby familjehotell Stockholm Ann Mari, Sämjan Växjö Mats, Tallerödshem 

Svenljunga Rolf. 



Plus att de föreningar som ej betalt 2020 o/el 2021 kontaktas av respektive mentor. 
 

11. Instagram konto 

Mats tittar vidare på detta. En tanke är om de olika husen/föreningarna har vardera en – två 

veckor under ett år då de ansvara för att lägga upp några inlägg på Instagram. 
 

12. Årsmöte 2022 

Kan vi vara i Sjöfarten? Tveksamt, avvaktar. Ett förslag är Södra station Stockholm, Ulrika kollar. 

Andra förslag är Kombo Stockholm om vi inte skall tänka oss utanför Stockholm. Datum för 

årsmöte sattes till lördag 12 mars och idébytardag söndag 13 mars. 
 

13. Kommande styrelsemöten 

Oktober månads styrelsemöte ändrades till onsdag 13 oktober kl 19.00 – 21.00 digitalt och 

Ann Mari fixar länk. 

I november träffas vi fysiskt lördag eftermiddag den 20 november i Göteborg. Förslag på 

förening; Boihop Högsbo eller UnderSammaTak Högsbo. 
 

14. Bo tillsammans 

Ett nytt nummer är nu på gång. Kollektivhus.nu fyller 40 år i år, kanske är det dags för ett 

Jubileumsnummer? Tankar på det finns. 
 

15. Läget för kollektivhusen och startargrupperna 

Diskussion om hur och vilka hus/föreningar som själva kan styra över kön med sökande. 

Exempel på boende som styr själva är Kombo, Dunderbacken och Sjöfarten i Stocholm och 

Tunnan i Borås. 

Projekt Sköndal är en stiftelse med planering att omvandla ett stängt äldreboende till 

kollektivhus. Ann Mari har kontakt. 

Stolplyckan är mitt uppe i en totalrenovering av kollektivhuset. Två trapphus av 13 är klara och 

fyllda med om- och nyinflyttade. Av gemensamhetslokalerna är endast kök, matsal och pub 

renoverade. 
 

16. Europeisk kollektivhuskonferens 2023 

Denna diskussion skjuter vi på framtiden. 
 

17. Hemsidan 

Inget nytt att rapportera 
 

18. Övriga frågor 

Kerstin Kärnekull har meddelat att den Nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen finns kvar 

och att det ordnas tre digitala samtal om den, de två första har varit men ett är kvar den 29 

september. 

Rolf har sorterat räkenskaperna bakåt i tiden, vilket innebär att det finns många tomma A4-

pärmar – vad gör vi av dem? Rolf får göra som han tycker är bäst. 

 

Vid datorn 

    

 

  

Eva Mertel Högberg   Linnea Wesslund 

Sekreterare   justeras 


