
Kollektivhus Nu 

Protokoll från styrelsemöte lördag 10 september 2016 på Lagnö 

gård. 

 

Ann Mari, Bertil, Anita P, Anita N, Niklas, Birgitta, Inga, Kerstin, 

Ulrika 
 

1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet. 
Ulrika ordf, Niklas sekreterare, Anita P justerare 

2. Dagordningen godkändes 

3. Bo Tillsammans  

Det finns material i överflöd, meddelar Kerstin. 

Ingrid Sillén håller på att anpassa nästa nummer för tryck, men vi backar 

på den planen och trycker nästa nummer (15.11) istället. Det handlar om 

pågående byggen och projekt, bostadsförmedlingarna. Ann Jalakas 

hjälper till med det också. 

Bertil sprider i Lund och i Malmö, Ann Mari i Stockholm i stadshuset, 

Inga i Göteborg. Anita N tar emot tidningarna och handhar  

distributionen. Kerstin gör ett följebrev, Ulrika skriver ut. 

Utgivningsplan 2017: 15.2, 15.5, 15.9, 15.11 . 
 

Niklas föreslog att det kanske skulle finnas lokalredaktörer. 

4. Forskarnas workshop den 1 oktober 
Bertil, Ulrika och Inga deltar. Vi informerar på hemsidan och Facebook. 

Ulrika kollar ev filmning av paneldiskussion. ”Bo tillsammans” ska 

finnas tillgänglig. 

5. MKB:s initiativ om kollektiv med kulturverksamheter 
Ann Mari skriver ett utkast och skickar till Kerstin och Ulrika. 

6. Marknadsföringsplan 
Delvis klar, resten kommer till nästa möte. Pressmeddelanden och 

remissvar blir två nya rubriker på hemsidan.  Kerstin öppnar ett konto på 

Mynewsdesk för pressmeddelanden. 

7. Öppet hus 1-2 oktober 
11 har ÖH, men de allra flesta har inte svarat. Ann Mari skickar ut 

pressmeddelande till lokaltidningarna i Stockholm. 

8. Årsmöte 2017 
Ulrika hör med Soko i Malmö om de kan 11 eller 18 mars. Annars hör vi 

med Fiolen i Lund. Idébytardag på fm på söndagen. Ulrika förmedlade  

uppmaning från valberedningen att söka yngre kandidater till styrelsen.  

9. Medlemslistan, mentorskap 
De i styrelsen som inte haft kontakter under våren med föreningar bör  

kolla bl a kontaktpersoner. 

10. Det ekonomiska läget, fakturor att godkänna 
Sista augusti 105 000:-, varav co elderly 28 000:-. Vi betalar 3000:- till 

Eva Sandstedt för resa till Belfast och ENHR-konferens och workshop i 

Collective Housing. Vi betalar också 6200:-  för logi i samband med det 

här styrelsemötet. 

11. Läget för nya kollektivhus i Göteborg 
Högsbo och Östra Kolltorp detaljplan ok, men Högsbo överklagat till 

Mark och miljödomstolen och troligen kommer Östra Kolltorp också att 

överklagas. Diskussion pågår med kommunen om markpriser. 



Deltar på forskargrupppens seminarium 1 oktober. Vid möte med 

kommunen 7 oktober medverkar även Kerstin Kärnekull. 

Affischer och visitkort framtagna. Behövs fler intresserade, framför allt 
yngre. 2 november möte på Café Planet med Studiefrämjandet. Även 

Svanboprojektet medverkar. 

 

BoIhop har anmält intresse för ett nytt projekt i Majorna. 

 

12. Läget för nya kollektivhus i Stockholm 
Kombo överklagat till Mark och miljööverdomstolen. Planerad inflyttning 

2019. Boframtiden arbetar nu för ett hus för senare delen av livet. 

 

BoTrygg är intresserade för att bygga kollektivhus för andra halvan av 

livet på Årstafältet. 

 

Utställning 1 sep-30 nov i Stockholm i Kulturhuset, där borde vi delta. 

Ulrika kan komma och prata, gärna Boframtiden också. Anita tar kontakt. 

13. Läget för nya kollektivhus i Skåne 
Fortuna i Helsingborg fungerar och Bertil ska besöka dem för att stöta på 

om ett nytt hus. 

14. Läget för nya kollektivhus i övriga landet 
Växjö förening för bogemenskap för andra halvan i livet har kontakt med 

kommunen. I Kalmar finns föreningen Bolaget som har haft möte med 
kommunen. Har kontakt med en privat byggare. I Färjestaden finns en 

förening som driver ett trygghetsboende för seniorer. Oklart hur mycket 

kollektivhus det är. I Borgholm finns gruppen Bosams. 

Kerstin och Anita ska åka till Umeå och tala om kollektivhus. 

På Österlen finns det en förening Baskemölla, en ekoby som ska bygga 
ett kollektivhus på en av tomterna.  

15. Internationellt 
Eva Sandstedts rapport har vi fått ett sammandrag av. Vi vill gärna ha 

hennes rapport att länka till. Dessutom vill vi gärna få tillgång till de 

papers hon har fått tillgång till, inklusive hennes eget. Bertil kontaktar 

henne om detta. 

 

Kerstin vill gärna ha information om studiebesök som kommer till husen 

mm. 

 

16. Program-mall för kollektivhus 
Ulrika har kollat Stockholmshusen är bara ett koncept och krav de ska 

uppfylla. Kerstin ska kontakta Ylva Sandström om vad som händer på 

SABO. Anita P kollar med Lundqvists arkitekter. Ulrika samlar ihop 

underlag och uppdrar åt Ingela Blomberg och Elin Persson att ta fram 

något. 

17. Kommande styrelsemöten 
19 november kl 12-16 i Göteborg. Inga kollar med Stacken. 

14 januari 12-16 i Stockholm. 

 

18. Skrivelse till Arkitektur- och designcentrum om kollektivhusinformation 
Marknadsplats i januari, 15:e. Bilder på en skärm, utställning skulle vi kunna ställa upp 

med. Ann Mari, Anita P (sammankallande), Anita N och Niklas tar fram ett förslag inom de 

närmaste veckorna. 



19. Övriga frågor  
Hemsidan lägenhetsannonser ska inte innehålla Lägenhet sökes, bara 
lägenheter finns och byten från kollektivhus. 

Niklas tar fram ett förslag till hemsida i WordPress-format. 

 

Protokoll i pappersformat hanteras och arkiveras av KNUs ordförande. I 

elektronisk form finns de på hemsidan. 

 

Ta med valrörelsen till verksamhetsplanen nästa år, så att vi kan få med 

det inför valet om två år. 

 

 

 

 
 

 

 

Sekreterare                                                              Justeras 

Niklas Krantz                                                          Anita Persson 


