Protokoll från styrelsemöte i Kollektivhus NU,
lördag 1 september, 2012 i kollektivhuset
Färdknäppen, Stockholm

Närvarande: Birgitta Nordström, Niklas Krantz, Lotta Bystedt, Anne Demérus, Eva Norrby, Nils Assarson,
Ulrika Egerö, Dick Urban Vestbro. Anmält förhinder: Karin Yttergren-Sahli
Ansvar

1 Formalia
Beslöts att Dick är ordförande, Niklas sekreterare och att Eva justerar.

2. Öppet hus, 6-7 oktober
Dick rapporterade att han gjort utskick om Öppet hus under sommaren. Sex föreningar har
svarat, två att de inte ordnar något i år. Beslöts att Ulrika tar över samordningen av Öppet hus.
Dick sänder ut en påminnelse och skickar listan till Ulrika. Sedan vidarebefordrar Dick svar
från husen till Ulrika.
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3. Seminarier
a. Seminarium i Malmö: Nils rapporterade att planerna på seminariet fortskrider, att det inte
gick att få ihop ett seminarium i höst och att siktet därför är inställt på våren 2013. Temat är
Bygg för gemenskap. MKB förväntas ge bidrag och deltagarna ska betala avgift.
b. Seminarium om interna konflikter i kollektivhus. Arbetsgruppen (Lotta, Eva, Nils) har gjort
en enkät som gått ut till kollektivhusen. Efter diskussion beslöts att rekommendera seminarium
i samband med årsmötet, dvs söndag 17/3 (på Stoloplyckan eller i Stockholm). Beslöts att
delegera till arbetsgruppen att besluta om program, datum och lokal. När det gäller kostnader
ombeds arbetsgruppen återkomma med förslag till budget. Dick berättade att enkäten fått Lergöken i Södertälje att höra av sig pga problem med folk som smiter från arbetsinsatser i huset.
Dick har hänvisat Lergöken till Trädet, Tunnan och Prästgårdsghagen för råd.
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4. Internationellt
a. Experiment days i Berlin 16-23 september. Detta arrangemang, som koordineras av Institute
for Creative Sustainability (id22), innehåller ett tema om bogemenskap. Kerstin Kärnekull,
Ingela Blomberg, Bertil Egerö och Elsa Grip deltar från Kollektivhus NU. Beslöts att be dem
rapportera till styrelsen och Bo Tillsammans.
b. Nordiskt möte i Oslo. Dick rapporterade om mejlväxling omfattande 10 sidor. Sannolikt
kommer ett nordiskt möte att hållas i kollektivhuset Friisgate i Oslo 8 december. Dick är vidtalad som talare. Dick vidarebefordrar inbjudan när den är klar.
c. Degrowth conference i Venedig 19-23 september. Dick rapporterade att den arbetsgrupp han
föreslagit med temat ”Saving by Sharing" har godkänts och att han just skrivit färdigt sitt paper
till konferensen. Beslöts be Dick att ta bilder och skriva till Bo tillsammans. Dicks artikel går
att ladda ner från http://www.venezia2012.it/ws-13-saving-by-sharing-the-potential-forcohousing-to-contribute-to-sustainable-lifestyles.
d. Cohabitat i Lodz 13-14 oktober. Dick berättade om bakgrunden till konferensen, som har
temat ”Simplicity Rediscovered”. Dick är inbjuden som talare från Kollektivhus NU. Han
ombeds att skriva även om denna konferens.
e. Cohousingseminarium i Italien. Dick berättade att han inbjudits att tala om cohousing i
distriktet Abruzzo/Pescara inom ramen för ett projekt kring diskriminering av invandrare och
social housing under hösten 2012 och våren 2013. Temat om housing ska antagligen äga rum
12 december.

5. Nyhetsbladet Bo tillsammans
a) Nr 23. Dick berättade att nr 23 (gjort av honom och Eva) sänts ut. Dick frågade om balansen
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mellan längre artiklar, notiser och bilder. Styrelsen fann balansen tillfredsställande.
b) Nr 24: Ulrika & Niklas ansvarar, Manusstopp 14/11, Utgivning 1/12.
c) Nr 25: Karin + ev Bertil Egerö, Manusstopp 1/2, Utgivning 15/2.
d) Nr 26: Beslöts tillfråga Elisabeth Olszon och Bertil Hagström om de vill ansvara. Manusstopp 1/5, utgivning 15/5.
e) Distribution: Frågan om spridning av Bo tillsammans diskuterades kort. Beslöts att Dick
frågar om Ingrid S kan skicka ut nr 23 till sina mediakontakter med ett pressmeddelande samt
om hon kan sända listan med presskontakter till Niklas, som reviderar den med hjälp av
styrelsen.
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6. Läget för Familjebostäders utlovade kollektivhus i Stockholm
Niklas har skrivit en rapport i BT 23 från ett möte som Kombo och Framtiden haft med Familjebostäders ledning. Fambo har lovat be om en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden, vilket
innebär att det ska bli ett kollektivhus med miljöprofil. Dick berättade från ett möte med miljöförvaltningens ansvarige för området, som bl a berättade att kravet på energiförbrukning är
max 55 kwh/kvm/år, vilket innebär kraftig isolering, rejäla tätningsskikt, något mindre fönster
jämfört med Hammarby Sjöstad och att kostnaden blir ca 5% högre pga detta (+ höjningar pga
andra ännu okända faktorer). Beslöts be Niklas rapportera om den fortsatta utvecklingen.
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7. Medlemslistan
Flera styrelsemedlemmar har till Dick rapporterat ändringar i uppgifter om de kollektivhus de
är mentorer för. Birgitta har rapporterat betalning av medlemsavgifter, vilket Dick fört in i en
uppdaterad lista. Efter den senaste påminnelsen till ca 30 föreningar har ca 20 betalat, vilket
innebär att ca 10 fortfarande inte har betalt för 2012. Beslöts att de som missat betalningar två
år ska påminnas särskilt (Blenda, Cigarrlådan, Hässelby familjehotell, Stacken). Eva berättade
att hon talat med föreningen Elsa Beskow, som anser avgiften för hög och därför utträder ur
föreningen. Anne meddelade att hon fått svar från Vita Hästen, som inte vill vara med i Kollektivhus NU. Vi diskuterade hur man ska göra med medlemsföreningar som hoppar över ett år
innan de betalar. Beslöts tillämpa en mjuk linje (dvs vi ska vädja om betalning för felande år).
Beslöts att Dick sänder medlemslistan till Ulrika, som gör om den till excel-format och sänder
tillbaks den till Dick. Birgitta ska sända uppgifter om betalningar ca en gång i månaden till
Dick, som för in dessa uppgifter i listan. Han sänder sedan ut den uppdaterade listan till styrelsen ca fyra gånger om året.
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8. Stödmedlemmar
Dick berättade att den lista han för (i Excel) har 119 namn på sådana som någon gång betalt
avgift sedan 2006 (eller lovat betala). Av dessa saknas e-postadress till 35 personer. Beslöts att
Dick skickar listan till alla i styrelsen, som ombeds kolla om de känner till e-postadress till
någon av de som saknar sådan. Beslöts att Birgitta reviderar listan till att omfatta endast de
som betalat de senaste åren, medan Dick bevarar ”maxlistan” för framtida kampanjer o dyl.
Beslöts att be Karin fortsätta att spåra e-postadresser till de som saknar sådana och som betalat
för 2011 och 2012 (10 stycken, detta genom att söka mobilnummer genom Eniro och därefter
kontakt folk per sms).
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9. Elektroniskt nyhetsbrev
Beslöts att Dick gör ett förslag till elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut till styrelsen för
kommentarer. Dick berättade att han med hjälp av Hans von Zeipel lyckats spåra samtliga 18
nyhetsbrev sedan starten 2007 och att dess nu finns i pdf-format (för framtida forskning!).

10. Rekrytering av ekobyar, produktionskollektiv mm
Dick berättade att Kollektivhus NU två gånger bjudit in ekobyarna i Sverige att gå med i Kollektivhus NU (med magert resultat) och undrade om styrelsen ansåg att det var dags för ett nytt
försök. Han föreslog vidare att vi skulle bjuda in boendekollektiv, produktionskollektiv och
andra projekt med inriktning mot gemenskap. Beslöts att för närvarande inte prioritera detta
men att de som hör talas om ett intressant projekt meddelar detta till Dick som för in uppgif2
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terna i listan.

11. Det ekonomiska läget
Birgitta rapporterade att det f n finns tillgångar på över 60 000, att 14 000 kommit in genom
bokförsäljningen, att summan för medlemsavgifter är 24 000 (av budgeterade 31 000) och att
kostnaderna hittills är betydligt lägre än budgeterat. Dick meddelade att stödmedlemmar betalt
7 500 av budgeterade 8 000. Styrelsen konstaterade att föreningen ligger bra till ekonomiskt.
Beslöts att annonsera böckerna Gemenskap och samarbete samt Living Together till det sänkta
priset (båda 150 kr) på Facebook, samt att detta tas med även i det elektroniska nyhetsbrevet.
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12. Två skrifter
Vi väntar på besked från Elisabeth Olszon och Bertil Egerö om hur det går med de föreslagna
skrifterna.
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13. Studieresa till Hamburg 26-29 oktober.
Dick berättade att 15 personer bekräftat deltagande i studieresan och att Bendix Bürgener på
Hamburgs kommun gjort ett imponerande program för alla fyra dagar. Beslöts att be gruppen
ta bra bilder och skriva en rapport till Kollektivhus NU och en artikel till Bo tillsammans.
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14. Kommande styrelsemöten
Beslöts bekräfta tidigare beslut att ha nästa styrelsemöte i Blomstret, Gävle lördag 1 december
kl 12-17 med önskemål om fika med macka vid ankomst. Blomstret har välkomnat styrelsen
och utlovat middag. Det går tåg kl 21 och 22 från Gävle. Niklas erbjuder skjuts i bil.
Beslöts att nästa fysiska möte ska äga rum söndag 3 februari och att Dick tillfrågar Lergöken i
Södertälje om vi får vara där från kl 10 till kl 15 + studiebesök och diskussion med invånarna.
Beslöts att för säkerhets skull avsätta torsdag 21 februari kl 19-21 för ett möte per Skype om
detta visar sig nödvändigt inför årsmötet.
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15. Årsmöte 16 mars 2013
Dick berättade att han frågat Stolplyckan i Linköping om vi får ha årsmöte där 16 mars. Stolplyckan har ännu inte svarat. Förberedelser för årsmötet ska diskuteras vid nästa styrelsemöte.

16. Webbportal för kollektivhus
Niklas berättade att han börjat ta itu med denna fråga men att han inte hade något färdigt förslag än. Tanken är att webbportalen ska finnas på Kollektivhus NU:s hemsida. Dick berättade
att han får information om ett förslag till en dansk webbportal i samma syfte. Niklas uppmanades att skicka ut ett förslag före nästa styrelsemöte.
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17. Internationellt lägenhetsbyte mellan kollektivhus
Detta förslag kommer från Eva Falk i kollektivhuset Sjöfarten. Beslöts att Niklas undersöker
om en engelsk information kan införas för att tillfredsställa önskemålet. Eva Norrby kontaktar
Eva Falk för att få fram mer detaljer om förslaget.
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18. Bostadsförmedlingen i Stockholm
Ulrika m fl berättade om de försämringar som skett när det gäller förmedling av lägenheter i
kollektivhus. Beslöts att Niklas kontaktar Bostadsförmedlingen för att försöka få med en fråga
om intresset för kollektivhus i Bostadsförmedlingens årliga enkät, och få reda på om de uppgifter som Mona Lidén gav Kollektivhus NU vid möte 25 i januari 2010 gäller eller inte. Beslöts att Dick tar reda på vilka politiker som sitter i Bostadsförmedlingens styrelse för att
utröna vilka initiativ som kan tas den vägen för att få till stånd förmedling av lägenheter i kollektivhus mm.

19. Webbsidan
Lotta berättade att en större upprustning gjordes i början på sommaren, men att borttagningen
av den tyska delen återstår. Inga andra åtgärder är nödvändiga just nu.
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20. Fansidan på Facebook
Ulrika berättade att sidan fått mer än 600 gillatryckningar och att hon skrivit inlägg då och då.
Dick berättade att han börjat bjuda in de som gillat Kollektivhus NU att bli stödmedlemmar.
Ulrika lägger ut en allmän uppmaning att bli stödmedlem.
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21. Publicerat
Dick delade ut exemplar av temanumret om bogemenskap av den norska arkitekturtidskriften
Pollen. Han berättade att den artikel han skrivit tillsammans med Liisa Horelli för den vetenskapliga tidskriften Built Environment godkänts för publicering. Artikeln har titeln ”Design for
gender equality - the history of cohousing ideas and realities” och ingår i ett temanummer med
artiklar om bogemenskap från hela världen. Eva berättade att hon skrivit två uppsatser om hur
det var att flytta in i kollektivhus inom ramen för den kurs hon tar vid Centrum för praktisk
kunskap, Södertörns Högskola. Hon skickar dem till styrelsen.
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22. Övriga frågor
a) Facebookgrupp för att underlätta matlagning i kollektivhus. En sådan har startats av Wilhelm Caspary i Stolplyckan. Beslöts ta med information om den i elektroniska nyhetsbrevet
och Bo tillsammans.
b) Japanskt studiebesök. En familj från ett kollektivhus i Tokyo ska till Färdknäppen i morgon
och till Sjöfarten på onsdag. Beslöts be Eva intervjua besökarna om deras kollektivhus och
skriva till Bo tillsammans.
c) Besök av en italiensk fotograf. Dick berättade att fotografen Isabella de Maddalena har tagit
bilder i Tullstugan, Sjöfarten, Dunderbacken, Färdknäppen, Fullersta Backe och Stolplyckan.
Hennes intresse är särskilt inriktat på barn och vuxna. Kollektivhus NU får bilder som tack för
hjälpen med studiebesöken (14 bilder har levererats).
d) Möte med Föreningen för Kollektivhus i Tyresö. Dick berättade att han bjudits in till ett
möte 25 september.
Vid tangenterna

Justeras

Niklas Krantz

Eva Norrby
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