
Kollektivhus Nu 

Protokoll styrelsemöte lördagen den 22 oktober 2022 kl. 13-17 i 

Stolplyckan, Linköping 

Närvarande; Eva Mertel Högberg (EMH), Linnea Wesslund (LW), 

Rolf Ericsson (RE), Ulrika Egerö (UE), Mats Holmström (MH). 

Kerstin Kärnekull (KK) adjungerad. 
 

1. Val av ordförande UE, sekreterare MH och justerare EMH. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Öppet hus  
Stockholmshusen hade anslutit sig till Open house Stockholm, nya husen i 

Göteborg hade premiär, Borås hade öppet hus. 

4. Digitala erfarenhetsutbyten  
Liten rapport från oss som var med den 5 oktober, om ökade kostnader. 30 

deltagare. 

Vi arrangerar inget mer möte i höst. 

Eventuella ämnen till våren 18/1; EU, energisamfälligheter, hyresavtal, 

före/efter inflytt erfarenheter, hur hålla engagemanget uppe. 

5. Webbinarium med forskare den 21 november 
Göteborg-forskarna berättar om sina resultat och sin bok om kollektivhus och 

hållbarhet. Ulrika har frågat Coompanion Göteborg om teknisk hjälp men inte fått 

svar än. Budget på 3500 kr godkändes. 

6. Ansökan till allmänna arvsfonden 
Ansökan om drygt 8 miljoner för projektet ”Bogemenskaper tillsammans med 

äldre” beräknas skickas in kring 18 oktober. Projektstart sommaren 2023 ifall 

den beviljas. UE ansvarar för ansökan och projektet. 

7. Argument för att vara medlem i Kollektivhus Nu 

Har de lagts in på hemsidan? De ska läggas in. KK och RE 

8. Uppvaktning av SKR om kommunal borgen 
Ulrika har gett upp om att få med sig Föreningen för byggemenskaper och 

tillsammans med Tore Wizelius från Hambo kontaktat tjänsteman på SKR 

utan FFB. UE har kontaktat SKR.  

9. Ekonomi, medlemslistan, mentorskap.  
Ekonomin är bra och medlemslistan är uppdaterad. 

10. Nytt verktyg för hemsidan 
Vi har Word press nu, nytt förslag one.com. RE ska kontakta arbetsgruppen som 

bildades på årsmötet, Anita Lundberg, Rudbeckia och Mikael Rudvall, Bo ihop, 

för utvärdering. 

11. Nordiskt nätverk för bygg- och bogemenskaper 
Ett sådant nätverk håller på att bildas. KK var med på nätverkets första träff, i 

Helsingfors i september. Vi betalar hennes reskostnader, 2349 kr.  

Nätverket söker nu pengar för två träffar under 2023, en på våren och en på hösten 

i samband med den svenska konferensen om socialt byggande. 

12. Årsmötet 11 mars 2023 
Kommer att hållas i UnderSammaTak i Göteborg. Förslag på ämnen under 

idébytardagen; Hyresfrågor, engagemang. 



13. Bo tillsammans 
Kommer 16/11. 

14. Kommande styrelsemöten 
Digitalt onsdag 14 december kl 19 
Fysiskt 22 januari i Stockholm, Ulrika kollar om vi kan vara i Kombo 

15. Allmännyttans kongress 29-30 mars 
Ann Mari bevakar våra möjligheter att delta. 

16. Övriga frågor 
Om boföreningar blir godkända som allmännyttig förening slipper de 

deklarera. Sjöfarten har försökt, men inte lyckats, ska fortsätta att ansöka, om 

de lyckas är det bra att sprida info om det. 

 

Två kvinnor i Jönköping är intresserade av kollektivhus, en av dem har 

kontakt med Linnea, den andra med Ulrika. 

 

Forskningsprojektet Co-hope har bjudit in KK till Sevilla, Spanien. 

17. Mötet avslutades 

 

 

Ulrika Egerö  Mats Holmström Eva Mertel Högberg 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  


