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Protokoll från styrelsemöte söndag 17 april 2016 kl. 9-13 i Tre 

Portar, Skarpnäck.  

Ulrika Egerö, Birgitta Nordström, Anita Persson, Niklas Krantz, 

Inga Alander, Ann-Mari Engel, Anita Nilsson, Bertil Egerö 

 
 

1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet. 

2. Ulrika ordförande, Niklas sekreterare, Anita P justerare 

3. Dagordningen godkändes 

4. Konstituerande av styrelsen och fördelning av 

arbetsuppgifter: 

 
Uppgift  Namn  

Vice ordförande  Anita P 

Firmatecknare   Ulrika, Birgitta  

Svara på mejl info@kollektivhus.nu   Ulrika, Anita P 

Medlemslista, uppdatering  Ulrika, Birgitta 

Utskick till medlemmarna   -- 

Stödmedlemslista   Birgitta 

Hemsidan   Niklas 

Engelska delen av hemsidan  Bertil 

Facebooksidan   Ulrika 

Kollektivhusforum på facebooksidan  Ulrika 

Mediakontakter   Anita P 

Resursbanken  Anita P/Kerstin 

Elektroniskt nyhetsbrev   Ulrika/Kerstin 

Öppet hus   Ann-Mari 

Utskick av beställda publikationer   Anita N/Eva Norrby 

Arkivering, pressklipp mm   Ann-Mari 

Mottagning av studiebesök   - 

Internationella kontakter, europeiskt nätverk  Bertil/Kerstin 

Forskningskontakter, initiering av projekt  Bertil/Inga 

   

Facebook kollektivhuslägenheter Niklas 

   

   

5. Hemsidan.  
Niklas erbjuder sig att göra om i WorldPress mot timersättning. Tar fram 

ett förslag inkluderande kostnad till nästa möte. 

6. Bo Tillsammans  

Jubel från media från nr 37. Kerstin har accepterat att även nästa säsong 

vara ständig redaktör. För nästa nr (38) är Axel Otten från Dunderbacken 

medredaktör, liksom för det förra. Bertil frågar Ann Jalakas om hon kan 

vara medredaktör till hösten.  
 

Skriva om årsmötet gör Ulrika. Om det ökade intresset för kollektivhus, 

skriver Ann-Mari. Styrelsen rapporterar till henne från kontakterna. 

Ulrika skriver en ledare. 

Upptryckning och utskick av tidningen till första höstnumret till Öppna 

Huset. Ingrid Sillen ordnar tryckning. Kerstin håller i det. 

Alla tänker på viktiga mottagare som politiker, tjänstemän m fl. 
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7. Idébytardagen  
25-30 deltagare. Möjligen är material från dagen användbart i 

Resursbanken, som fått kontakt med boende i Trekanten som kan digitala 

lösningar. Rolf återkommer. Idébytaridén kan upprepas nästa år. 

8. Europeiska kollektivhus-dagen 21 maj 
Bertil ska träffa KIM i Malmö och allmännyttan i Lund och diskutera 

planer och framtid. Framtiden i Stockholm planerar något i höst eller i 

början på nästa år. Anita och Kerstin skickar ett pressmeddelande 20 maj 

inkluderande nästa nummer av Bo Tillsammans.  

9. Medlemslistan, mentorskap 
Listan gicks igenom och årsavgifternas inbetalande uppdaterades. Vid 

kontakter med medlemmarna ska undersökas om det finns någon ”kö” till 

husen och om det är intresse för kollektivhusboendet. 

Ann-Mari samlar dessa uppgifter som underlag enl punkt 6. 

10. Läget för nya kollektivhus i Göteborg 
Ingen ny anvisning ännu för Boihop för Kortedala Torg. Försöker fånga 

in gruppen. 

I Högsbo finns en grupp, BoIhop Högsbo. 
Grupp i Östra Kålltorp, diskuterar markanvisning med Familjebostäder. 

Intresse för etapp 2 i Frihamnen. 

Fixfabriksområdet i Majorna ska man ev lämna in intresseanmälan för. 

Bekymmer med markpriser. 

Under Samma Tak har förfrågan och valt byggare och ägare Trollängen, i 

Högsbo.  

Inga var på pensionärsmöte med Fredrik von Platen, som försöker 

övertyga kommunen på att de vinner på att bygga pensionärsboenden. 

Halvdagsseminarium om kollektivhus för kommunens tjänstemän skjuts 

på till hösten 

11. Läget för nytt kollektivhus i Stockholm 
Kollektivhuset kommer att heta Kombo. Detaljplanen är överklagad och 

start kan ske under året. 

Utlysning av markanvisningar för byggemenskaper kommer att ske i 

Skärholmen. 

12. Skåne 
SOKO, Sofielunds kollektivhus har fått mycket uppmärksamhet. Har lett 

till samtal med fastighetsägare i området som blivit intresserade. Även 

Lunds stadsbyggnadskontor har varit på studiebesök. 

13. Kommande styrelsemöten 
Lördag 11 juni kl. 13-17. Lagnö Bo är fullbokat. Ulrika föreslår att vi 
frågar Fullersta backe i Huddinge om vi får komma dit. Annars 

Tullstugan. 

Datum för höstens möten: 10.9 kl 10:00 förslag Lagnö Bo, 13.11 kl 10-14 

i Göteborg. 

14. Internationellt 
Bekräftelse av e-post-beslut att bidra med 3000 kr till Eva Sandstedts 

(från Färdknäppen) deltagande i internationell forskarkonferens i Belfast i 

månadsskiftet juni/juli där bl.a. en workshop om kollektivhus kommer 

ordnas. Hon skriver rapport. 

Vi står med som aktivistpartner till COST för EU-ansökan. 

Vi har fått förfrågan om Community-led housing, men vi tycker det ligger 

alltför mycket i utkanten av vårt intresseområde. 

Finland har fått lagstiftning som stärker Byggemenskaper, vilket innebär 

start för byggen av flera kollektivhus i Helsingfors. Kerstin skriver en 
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rapport i BT. 

I England är det flera coohousingprojekt på gång. 

15. Kontakt med Sveriges kommuner och landsting  
Ulrika tar kontakt med SKL om det positiva med alla former av 

kollektivhus som tryggt boende för äldre. Hon mailar ut till styrelsen om 

hon hittar någon möjlighet. 

16. Program-mall för kollektivhus 
Ulrika tar kontakt med Ingela Blomberg och Elin Persson. 

17. Nästa års styrelse 
Hur får vi fler från andra orter än Stockholm? Bordlagt. 

18. Marknadsföring. 
Bordlagt 

19. Rapport från föreningen för Byggemenskaper 

Kerstin rapporterade från en konferens och konstaterade att Föreningen 

för Byggemenskaper når kommuner och politiker, vilket är samma 

grupper som vi vill ha kontakt med. 

20. Co Elderly-ansökningar 

Bordlagt, ansökningstiden har ej gått ut. 

21. Öppet hus 

1-2 oktober, vilket Ann-Mari meddelar medlemmarna. 

 

 

2016-04-17 

Niklas Krantz 

Justerat 

Anita Persson  


