
Kollektivhus Nu 

Protokoll från styrelsemöte söndag 21 november 2015 på Blenda i 
Uppsala 
 
Närvarande: Ulrika, Bertil, Anita, Birgitta, Inga, Niklas, Dick Urban 
via Skype under delar av mötet. 
 
1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet. 

Ulrika ordförande, Niklas sekreterare, Anita justerare 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Protokollet från förra mötet, är nu justerat. 
Ulrika upprättar en pärm för underskrivna protokoll. 

4. Åldrande kollektivhus 
Vissa kollektivhus, såväl som är för alla åldrar som som är för andra 
halvan av livet, oroas för en framtid där många äldre inte kan delta efter 
reglerna. Bertil funderar på om vi ska göra en enkät om hur åldrandet 
hanteras? Med sikte på rekommendationer alt. stöd till famlande kollek-
tivgemenskaper där de yngre inte vill/ska ta över de äldres jobb. 

Beslutades att vi gör ett seminarium med ”open space/idebytesdag” dagen 
efter årsmötet för att ta upp sådana aktuella frågor i kollektivhusen. 
Resursgruppen med Anita får ansvar att ordna det. 

5. Bo Tillsammans 
Nr 37 Idéer och förslag till artiklar och personer som kan skriva dessa. 
Redaktör: Kerstin Kärnekull  och någon mer. Ulrika hör med Axel Otten i 
Dunderbacken. Ett annnat förslag är Ulrika i Undersammatak. Uppdraget 
kan gärna växla. 
 
Kerstin fastställer deadline. 

Uppslag till artiklar: Co-elderly-ansökan, Ulrika eller Kerstin. 
Föreläsning i Spanien, Karin och Axel. Hägerstensåsen, Niklas. 
Rapporten om nedlagda kollektivhus, Ulrika. Poesiafton i Färdknäppen, 
Anita. Slottet poesi, Bertil och poeten. Högsbo och Östra Kolltorp, notis, 
Inga. Byggande arkitekter kan Innovi och Okidoki skriva om, Inga 
kontaktar dem. Fråga Hållkollbo om de har ngt, Anita. 

Vi har fått positiva reaktioner på årets två dubbelnummer. 

Vi bör göra en lista på intressanta forskare, politiker och tjänstemän för 
sändlistan. Anita. 

6. Användning av överskott från CoElderly-projektet  
Styrelsens reviderade förslag till regler har godkänts av Ingela Blomberg 
och Kerstin Kärnekull. Ulrika skickar ut till medlemmar och 
stödmedlemmar , med följebrev. 
 
Beslut om att anta skrivningen i bilagan med summan specificerad till 
28 283 kronor och sista ansökningsdatum 30.04.2016. Se bilaga. 

7. Resursbanken 
Vi skickar ut det reviderade förslaget på remiss till föreningarna, så att 
svaren också kan användas som underlag till årsmötets  ”idébytesdag. . 
Anita har skrivit ett följebrev och Ulrika skickar ut. 

8. Marknadsföringsplan 
Bordlagt. 



9. Program-mall för kollektivhus 
Inga har skickat ut undersammataks mall. Ulrika skickar det till Ingela för 
att höra om hon och Elin med det som underlag vill ta fram ett utkast till 
programmall till årsmötet för diskussion på seminariet. 

10. Medlemslistan, mentorskap 
Dicks hus är nu förmedlade till övriga styrelsemedlemmar. Husen bör 
informeras om sina nya kontaktpersoner. 

11. Ekonomisk rapport 
Vi har 87 473 i kassan, varav 28 283 är co-elderly 
12 000 har kommit in i bokförsäljning. Medlemsavgifter har det kommit 
in mindre än vad som beräknades i budgeten, vilket beror på att flera inte 
har betalat. Vi har inte tjatat på stödmedlemmar. 

Nytryck av 400 ex av Gemenskap och samhälle kostade 20 045:-, 
godkändes. 

12. Läget för nya kollektivhus i Göteborg 
 
Östra Kålltorp detaljplanehandlingar kommer upp på Byggnadsnämndens 
möte den 1 december. Man har bestämt att de skall gå vidare till 
Kommunfullmäktig, så Byggnadsnämnden kommer bara att 
rekommendera FM att anta planen. 
 
Boihop Högsbo i Guldmyntsgatans detaljplan planeras också komma upp i 
Byggnadsnämnden under december eventuellt på mötet den 15 december. 
Kollektivhuset för alla åldrar vid Kortedala Torg har inte lyckats samla de 
drygt 100 intresserade under första planeringsåret för markanvisningen. 
 
Familjebostäder och Boihop går in med en skrivelse om att få omvandla 
markanvisningen till ett vanligt hyreshus och få en annan markanvisning med 
bättre förutsättningar att samla en intresserad grupp. 

Fastighetsnämndens ordförande Ulf Kamne har verkat intresserad av ett 
halvdags seminarium om kollektivhus för kommunens tjänstemän. Inga 
talar med Birgitta Rang om det, så kan vi ta fram resurser. Ulrika skickar 
sen en inbjudan. 

13. Läget för nytt kollektivhus i Stockholm 
Kombo och Framtiden har nu regelbundna möten med Familjebostäders 
projektgrupp för att planera kollektivhuset på Hägerstensåsen som ska 
byggas. Ett medlemsmöte har hållits och efter nyår planeras ett öppet 
informationsmöte för att engagera fler intresserade. 

Frågan om föreningarna får flytta in i huset är ännu inte löst, diskussioner 
pågår mellan Familjebostäder, bostadsförmedlingen och 
stadshuspolitikerna. Det finns ett avtal mellan FB och 
bostadsförmedlingen som kanske kan tillämpas. 
 
Ett tvådagarseminarium har hållits med externa medlemmar i 
Färdknäppen och Sockenstugan. Kerstin Kärnekull och Birgit Assarsson i 
september/oktober och ska ha ett till. Anita har haft en studiecirkel. Nu är 
40 personer anmälda till cirkel. Frågan är om Framtiden har resurser. 
Anita kan hjälpa till. Eva Norrby, Anne-Marie Engel kanske.  

14. Kollektivhuskö på Stockholms bostadsförmedling 
Ulrika har stött på politiker och bostadsförmedlingen i frågan. 
Borgarrådssekreteraren sa att Kollektivhus Nu skulle få vara med och 
formulera informationen om att bo i kollektivhus. Ulrika mailade till 
Bostadsförmedlingen och fick ett avmätt svar. 



15. Årsmöte 12 mars 2016 
Trekanten hade först tackat ja, men är nu osäkra.  Ulrika kollar med Tre 
Portar och skickar en kallelse i december. Ulrika fixar 
verksamhetsberättelse. Birgitta och Ulrika gör ett budgetförslag. Niklas 
förslag till verksamhetsplan. Ulrika har börjat kontakta valberedningen. 
Handlingarna ska beslutas på nästa styrelsemöte för utskick enligt 
stadgarna. 

Idebytesdagen äger rum 13 mars 10-15 preliminär tid. 

16. Kommande styrelsemöten 
13-17 den 30 januari på Färdknäppen, Stockholm 

17. Internationellt 
Forskare har försökt få EU-pengar från COST men fått nej. 
 
Styrelsen vill att Bertil och Kerstin ska pusha Peter Backer i Belgien för 
en Europeisk konferens om coohousing 2017. 
 
En student från NY kommer till Sverige i januari för att studera frågan 
om barn i kollektivhus. Ulrika träffar henne. 
 
En student från LA kommer till Dunderbacken för info. 
 
En italiensk student vill komma till sommaren. Ulrika hänvisar till 
Danmark. 
 
Tio japaner från kollektivhuset Kankanmori kommer till Skåne och 
Stockholm i augusti nästa år. Kan vi lösa boende? 

18. Övriga frågor  
Skanna in dokument bordläggs. 
Hemsidan: det syns inte att vi har nya kollektivhus på gång. Inga skriver, 
Niklas lägger till om Stockholm. 



Återstående medel från Kollektivhus Nu:s CoElderly-projektet 

Kollektivhus Nu har, tillsammans med organisationerna Consorzio 
Cooperative Sociali i Italien, Fundacja Aktywny Senior i Polen och 
Cohousing UK i England, haft ett anslag till projektet CoElderly 
inom ramen för EU:s Grundtvig-program för livslångt lärande. 
Projektet pågick 2012 – 2014. Rapporterna finns bl. a på Kollektiv-
hus Nu:s hemsida. Av de beviljade medlen återstår 28 283 kr som 
ska användas till projekt i enlighet med CoElderlys syfte, att visa 
hur äldre kan leva ett mer självständigt liv genom nya boendefor-
mer, anpassade till deras behov och baserade på samarbete mellan 
boende och mellan boende och bostadsförvaltare. Målgrupp är i 
första hand de äldre själva men också anställda i kommunernas 
äldreomsorg och förvaltare i bostadsföretag. 

Medel kan fås för studier eller erfarenhetsutbyte om boendeformer 
för äldre som är baserade på samarbete mellan boende. Ersättning 
kan utgå för resor, boende i samband med studiebesök/erfarenhets-
utbyte (vandrarhem eller liknande), kostnader för enkäter, översätt-
ningar m.m. Studierna/erfarenhetsutbytet kan ske främst inom 
Sverige eller helt eller delvis internationellt. Studierna eller erfa-
renhetsutbytet ska senast inom ett år redovisas genom artikel till 
hemsidan och/eller Bo tillsammans och förmedlas till samarbets-
partnerna i Italien, England och Polen. 

Ansökan om stöd lämnas före 30.04.2016 till Kollektivhus Nu och 
ska omfatta en kort beskrivning på högst 500 ord av uppläggning, 
tänkt resultat och deltagare samt en budget för hur de sökta medlen 
ska användas.  

Ansökan bereds av Ingela Blomberg, som varit huvudansvarig för 
det svenska projektet, och Dick Urban Vestbro.  

Beslut om anslag tas sedan av Kollektivhus Nu:s styrelse. 


