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Passa på – lägenheter kvar
i nytt kollektivhus
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Trots bakslag och avbrott är vi
snart i hamn. Efter nästan tio
år byggs ett tredje kollektivhus
i Högsbo. Nu får vi inte snubbla på målsnöret.
Läs om Högsboet som måste
ha ytterligare åtta hyresgäster
före midsommar.

www.kollektivhus.se
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Fysiskt årsmöte och spännande utredningsförslag

ULRIKA EGERÖ , ORDFÖRANDE
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Alltifrån vilken förvaltningsmodell till hur konflikter ska lösas ingår i lathunden för
gemensamt ägda eller hyrda
boenden.
Kollektivhus NU:s ordförande
Ulrika Egerö sammanfattar och
undrar om föreningen ska göra
en egen lathund.
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Lathund för hållbara bogemenskaper
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Lathund för...
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ULRIKA EGERÖ

INSTITUT MUNICIPAL DE L´ HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA

EU-pris till spansk bogemenskap
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En bogemenskap
som nästan blev av
Nej, det blev ingen ny bogemenskap i Växjö. Vi har varit
nära flera gånger och väldigt
nära till helt nyss. Det är med
sorg vi måste konstatera att
intresset inte räckte till och att
vi nu beslutat lägga ner föreningen Växjö Bogemenskap.
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Tysk ekoby mitt i stan
Drömmen om små hus med
rimliga hyror, bostäder som är
resurssnåla och inkluderande
håller på att förverkligas i
Hannover.

LIDEWIJ TUMMERS
RESEARCH - COORDINATOR EVH
ÖVERSÄTTNING : KERSTIN KÄRNEKULL

Bo tillsammans nr 62

7

Förslag för hur tröskeln
till en god bostad kan sänkas
Nytt namn och utökade bidrag
föreslås för att den icke-spekulativa bostadsmarknaden ska
kunna öka.
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Föreningar/kollektivhus betalar efter
antal lägenheter. Startargrupper
betalar 200 kr/år och kan dessutom
bli medlemmar i Föreningen för
byggemenskaper utan extra kostnad. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar för 1 00 kr/år, gärna
mer som gåva.
Plusgirokonto 43 88 62-5.
Ange namn och e-post.
Kollektivhus NU på Facebook
Kollektivhus NU har en fansida,
www.facebook.com. Det finns
också en Facebookgrupp där du
kan söka eller annonsera om
lägenheter i kollektivhus,
”Kollektivhuslägenheter”, och en
diskussionsgrupp för oss i kollektivhus och startargrupper, ”Kollektivhusforum”.
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