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Studieplan för studiecirkel för medlemmmar i Bogemenskapen Sjöfarten  

 
 
Välkommen till studiecirkel i KHRF Sjöfarten hösten 2009. 
 
 
Till varje träff läser deltagarna ett visst antal kapitel i boken Gemenskap och samarbete- att 

bygga upp och bo i kollektivhus. Vid varje träff diskuteras olika frågor. Frågor att samtala om 
innebär att man går runt, dvs rundan, och låter alla komma till tals. 
 
Studiecirkelledare är Birgitta Blomqvist och Birgitta Thulén 
 
Träff 1 Presentation och inledning 
Presentation av studiecirkeln och deltagarna i gruppen. 
 
Frågor att samtala om: 

- Vilka förväntningar har du på att bo i koperativhyresrätt? 

Genomgång av: 
Ändamålet med huset, se stadgarna 
Kooperationens grundtanke 
Arbetsgrupper 
Olika typer av möten 
Ansvar och möjligheter. 
 
Gemensam diskusssion  
 
Sammanfattning och avslut 
 
Läsa till nästa gång: kapitel 1 – 4. 
 

Träff 2 Vad kan man göra tillsammans? Kap 1-4  
 
- Återblick på föregående träff och ev frågor 
 
Frågor att samtala om: 
- Vad kan man göra tillsammans ? 

- Vad tycker du är viktigast? 
 
Gemensam diskussion 
 
Sammanfattning och avslut  
 
Läsa till nästa gång: kapitel 5-6 
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Träff 3 Konflikter, kap 5-6 
 
-Återblick på föregående träff och ev frågor. 
 
Frågor att samtala om: 
- Hur hanterar man konflikter i huset.? 

- Hur minimerar vi dem? 
- Hur är ett bra möte 

 

Gemensam diskussion  
 
Sammanfatning och avslut 
 
Läsa till nästa gång kap 7-8 

 
Träff 4 Juridik och ekonomi, kap 7-8 

 
-Återblick på föregående träff och ev frågor  
 

- Genomgång av ekonomi av Christina von Zweigbergk, som berättar om: ”Vad är en 
ekonomisk förening”. 

 
Gemensam diskussion  
 
Sammanfattning och avslut 
 
Läsa till nästa gång: kap 9-10 
 

Träff 5 Kollektivhusens historik, kap 9-10 

 
-Återblick på föregående träff och ev frågor. 
 
Kollektivhusens historia av Ingela Blomberg och ev Kerstin Kärnekull 
  
 
Samanfattning och avslut. 
 
Vid varje träff fikar vi efter ca en timme. De som vill får gärna ta med bröd. Meddela mig om 
du är för hindrad att komma. 
 
Birgitta tel 08-652 85 79 (telsvar), 0739-960597 (telsvar) mail: blomqvist.birgitta@gmail.com 
Birgitta Thulén 076-12 2 44 00 (telsvar) mail:  thulen57@hotmail.com 


