
Kollektivhus Nu 

Protokoll styrelsemöte lördagen den 11 juni 2022 kl. 13-17 i 

Uppsala 

Närvarande; Ulrika Egerö (UE), Mats Holmström (MH), Rolf 

Eriksson (RE), Linnea Wesslund (LW), Kerstin Kärnekull (KK) 

adjungerad. 
 

1. Ordförande UE, sekreterare, MH, och justerare för mötet RE. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till 

handlingarna.  

4. Argument för att vara medlem i Kollektivhus Nu 
RE ska sammanfatta argument för att vara med i Kollektivhus Nu; 

styrelsens samlade erfarenheter, egennyttan, erfarenhetsutbyte, 

kunskapsbank, stötta nya hus. 

5. Uppvaktning av SKR om kommunal borgen 
Föreningen för byggemenskaper vill vara med och uppvakta Sveriges 

Kommuner och Regioner. UE tar upp frågan igen. 

6. Webbinarium inför valet i april/maj 
Karolina Skoog har inte svarat på förfrågan om att delta och nu är det 

för sent. 

7. Genomgång av verksamhetsplanen och planering av hösten  
Aktivera HGF. 

Samla erfarenheter av renovering kollektivhus (Stolplyckan). 

Uppdatera typprogrammet, erfarenheter KK. 

Ta fram förslag till ämnen för digitala möten UE. 

 

8. Ansökan till Allmänna arvsfonden för stort projekt 
Kerstin har tillsammans med Coompanion i Östergötland skrivit ihop en 

ansökan om ca 2 miljoner per år i tre år för att främja bogemenskaper för 65+ 

(som är arvsfondens målgrupp för vissa medel). Det mesta av resultatet av 

projektet kan sen användas för att främja nya bogemenskaper för alla åldrar 

eller med andra åldersgränser. Skulle innebära att vi kan ha en person anställd 

på halvtid under de tre åren. Ett utkast till ansökan bifogas.  

 

Ulrika föreslår att vi beslutar att delegera till henne att godkänna en slutgiltig 

ansökan för inskick i sommar och projektstart våren 2023 ifall den beviljas.  

Beslut; Delegera UE att driva frågan vidare. 

9. Yttrande på utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” 
Ulrika har skrivit ett utkast som bifogas. Föreningen för byggemenskap 

har sagt att de vill skriva tillsammans med oss, men inte hört av sig när 

Ulrika skickat sitt utkast. 

Staten måste ta ett större ansvar, KK formulerar. 

Trycka på att det inte bara är bostadslösa som vill ha en bostad, det är 

även många som vill ha ett annat boende, gynna gemensamhetsboende.  

10. Ekonomi, medlemslistan, mentorskap 
Hur har det gått med inbetalningar av medlemsavgifter? 

Vi har inte fått kontakt med Sämjan, Växjö. RE undersöker status. 

11. Öppet hus 2022 
Utskick har gått ut till medlemsföreningarna.  

Första veckan i oktober är förslag. LW fixar en QR-kod med info. 



12. Aktivitet kring lathunden för kollektivhus 
Lathunden presenterades i förra numret av Bo tillsammans. Hittills har ingen 

anmält intresse för ett seminarium kring lathunden. UE gör en kortversion 

som PDF. 

13. Bo tillsammans 
Nästa nummer kommer 15/9, manusstopp 25/8. 

Byggemenskaper försöker skapa ett nordiskt nätverk. 

14. Kommande styrelsemöten 
Digitalt möte 31 augusti kl. 19-21 

Lördag 22 oktober kl. 13-17 i Stolplyckan i Linköping.  

15. Övriga frågor  


