
Kollektivhus Nu 

Protokoll styrelsemöte onsdagen den 31 augusti 2022 kl. 19-

21 via Zoom 

 

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

Ericson (RE), Linnea Wesslund (LW), Ann Mari Engel(AME), 

Johanna Blomberg(JB), Eva Mertel Högberg(EMH), Kerstin 

Kärnekull (KK) adjungerad och William Hellström(WH), 

revisor 

 

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

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

4. Argument för att vara medlem i Kollektivhus Nu 

Förslag som kommit in: 

- Styrelsen kan, bland annat som rådgivare, förmedla 

kunskap och erfarenheter från alla medlemsföreningar.  

- Förmedla kontakt med politiker, myndigheter och 

organisationer.  

- Ju fler medlemsföreningar, desto större tyngd i opinionen. 

- Årsmötet, erfarenhetsdagen och seminarier ger chans att 

träffa andra, inspireras, lära och byta erfarenheter. Det är 

roligt och inspirerande att träffa andra kollektivhusboende! 

- Kontaktadresser och uppgifter om andra medlemmar - 

användbara i olika sammanhang. 

- Kollektivhus NU samarbetar med andra organisationer för 

kollaborativt boende, vilket ger större tyngd i opinionen. 

- Hemsidan och Bo tillsammans ger information om vad 

som händer runt om i landet. 

- Hemsidan och Bo tillsammans ger i internationell 

bevakning - vi är en del av en rörelse. 

Argumenten fastställdes och ska efter eventuell redigering 

läggas in på hemsidan av RE 

5. Uppvaktning av SKR om kommunal borgen 

UE vill ha med föreningen för byggemenskaper, men har 

inte lyckats få kontakt. Jobbar vidare med frågan.  

6. Digitalt möte i höst 

Digitalt möte om ökade priser för matråvaror (och annat som 

fördyrar maten) ska hållas den 5 oktober kl 19. Inför mötet 

gör RE en enkät i Facebookgruppen Kollektivhuslägenheter 

om nuvarande matpriser för ätande.  

7. Webbinarium med forskare under hösten 

Vi beslutade att hålla ett webbinarium kring Göteborg-

forskarnas resultat och rapport om kollektivhus och hållbarhet i 

oktober eller november, beroende på när anlitade forskare har 

möjlighet. UE kontaktar lämpliga personer. Vi får acceptera en 

viss kostnad för att anlita någon som sköter tekniken. 



8. Ansökan till Allmänna arvsfonden för stort projekt 

Projektet handlar om bogemenskap för äldre. Ansökan görs 

tillsammans med Coompanion Östergötland. Ansökan är inte 

helt klar än, projektstart hösten 2023 ifall den beviljas. Vi 

behöver också formellt fler samarbetspartners, men det är inga 

problem enligt KK.  

9. Yttrande på utredningen ”Sänk tröskeln till en god 

bostad” 

UE och KK har skrivit ett yttrande, som lämnades in någon 

dag försent, men vi hoppas att det ändå ska accepteras. UE 

ska fundera på om yttrandet, som uppskattades av styrelsen, 

kan utnyttjas även i andra sammanhang. 

10. Ekonomi, medlemslistan, mentorskap 

RE presenterade översiktligt utskickad resultat-och 

balansrapport. Bokförsäljningen ligger långt under budget. Om 

studiecirklar startas räknar vi med ökad försäljning. Alla 

medlemmar utom två betalat sin årsavgift. Startargruppen Växjö 

bogemenskap har tyvärr upplösts men då skänkt halva sitt 

kapital, 14 000 kr, till oss.  

 

UE uppmanade styrelseledamöterna att kontaktat sina 

medlemsföreningar för att kolla att vi har aktuella 

kontaktuppgifter. 

11. Öppet hus 2022 

AME har hittills endast fått in ett svar från kollektivhus som ska 

hålla öppet hus. AME påminner, och lägger till att 

stockholmshusen har möjlighet att samarbeta med Open House 

Stockholm. LW skapar en QR-kod, som skickas till 

medlemsföreningarna för att publiken enkelt ska hitta till vår 

hemsida. Tryckta ex av aktuellt nummer av Bo tillsammans ska 

delas ut vid öppet hus. Se punkt 13 nedan.   

12. Datum och ort för årsmötet 2023 

Vi beslutade att hålla årsmötet 11-12 mars hos 

Undersammatak i Göteborg. 

 

13. Bo tillsammans 

KK redogjorde för innehållet i nästa nummer, som kommer 

den 16 september. Vi beslutade att utöka antalet sidor från 8 

till 12 för detta nummer. Vi beslutade också att låta trycka 

100 exemplar inför öppet hus. 

14. Kommande styrelsemöten 

Lördag 22 oktober i Stolplyckan 

Digitalt onsdag 14 december kl 19. 

 

15. Övriga frågor  

A: Katalanska forskare hade kontaktat UE om hur man 

organiserar kollektivhus i stort och smått. De i styrelsen som 

har tillgång till någon form av kortfattade dokument om 

organisering av till exempel det egna huset får gärna skicka 

till UE, så kan forskarna översätta till engelska.  

 



B: LW undrade hur kollektivhusen gör med de kraftigt ökade 

elkostnaderna. Vi kom fram till att kollektivhusen drabbas 

olika, beroende på ägarform och avtal husen har med 

hyresvärdar.  

 

C: AME meddelade att SABO har kongress den 29-30 mars. 

 

D: KK rapporterade om att Föreningen för byggemenskaper 

och Staffan Schartner har tagit initiativ till en kunskapsgrupp 

för alternativa boendeformer vid Chalmers och till ett 

nordiskt nätverk för bygg- och bogemenskaper. Ett första 

möte kommer att hållas i Helsingfors den 17 - 18 september. 

Kerstin bevakar båda grupperna.  

 

E: Dan Hallemar och Veronica Hejdelind har skrivit en bra 

rapport om gemensamma lokaler i bostadsområden från fyra 

olika perioder, "Dela rum. Gemenskapslokalen och 

samhället."  

 

F: Projektet "Max 4 lax" om delningsbostäder för äldre  

fortsätter i samarbete mellan Uppsalahem och TiP (Theory 

into Practise). 

 

16. Mötet avslutades 

 

 

Ulrika Egerö Rolf Ericson         Ann Mari Engel 

Ordförande Sekreterare         Justerare 


