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Verksamhetsplan för Kollektivhus NU 2012 – 2013 
Antagen vid årsmötet 17 mars 2012 med tillägget att styrelsen ska revidera planen på grundval av 

synpunkter från de gruppdiskussionerna som genomfördes vid årsmötet. Revideringen beräknas vara 

klar ca 1 juni 2012. 
 

Inledning 

Föreningens målsättning som den är formulerad i stadgarnas portalparagraf kan delas upp i tre huvud-

mål: 1) Att utgöra ett stöd för befintliga kollektivhus och för de lokala grupper som planerar nya kol-

lektivhus; 2) Att sprida information om kollektivhusidén till allmänhet, politiker, byggföretag och 

media samt att påverka attityder och regelverk så att tillkomsten av nya kollektivhus underlättas; 3) 

Att knyta kontakt och samarbeta med närbesläktade verksamheter, både nationellt och internationellt. 
 

1) Föreningen vill utgöra ett stöd för befintliga kollektivhus och för de lokala grupper 

som planerar nya kollektivhus. Olika former för detta är: 

a) Webbplatsen, som utgör en viktig möjlighet att komma i kontakt med andra kollektivhus för erfaren-

hetsutbyte. Här finns aktuell information om konferenser och seminarier och mängder av lästips i form 

av rapporter, uppsatser och pressklipp om kollektivhusboende. 

Prioritering för verksamhetsåret: Fortsatt satsning på att hålla webbplatsen aktuell och göra den attraktiv 

och lättillgänglig. 

b) Bo Tillsammans, som är föreningens nyhetsblad. 

Prioritering för verksamhetsåret: Bo Tillsammans bör som tidigare komma ut med fyra digitala nummer 

per år med roterande redaktörskap. 

c) Elektroniska nyhetsbrevet utgör en kort information om föreningsnytt och nytt på kollektivhusfron-

ten skickas ut till dem som via webbplatsen prenumererat, f.n. ca 800 personer. Det utformas av någon 

som styrelsen utsett. 

Prioritering för verksamhetsåret: Elektroniska nyhetsbrevet bör utkomma med ett nummer per månad ev. 

med undantag av sommarmånaderna. 

d) Kontakt mellan styrelsen och medlemmarna. En fungerande tvåvägskommunikation mellan styrel-

sen och medlemsföreningarna har hög prioritet, dels för att ge styrelsen en överblick över vad som 

händer ute på fältet, dels för att medlemsföreningarna lätt skall kunna vända sig till styrelsen med 

problem och idéer. För detta syfte aktualiserar styrelsen fortlöpande en lista över medlemförening-

arnas kontaktpersoner och skickar till dem viktig aktuell information med e-post. Styrelsen utser också 

inom sig kontaktpersoner till var och en av medlemsföreningarna för att underlätta en personlig kom-

munikation. Styrelsen förlägger vidare vanligen sina styrelsemöten hos någon av medlemsförening-

arna 

Prioritering för verksamhetsåret: Fortsatt satsning i samma former som hittills på en god tvåvägskommu-

nikation mellan styrelsen och medlemsföreningarna. Minst en personlig kontakt om året (genom besök eller 

per telefon) mellan styrelsens kontaktpersoner och resp. medlemsförening. 

e) Underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemsföreningarna. Erfarenhetsutbyte mellan medlemsfö-

reningarna är en ovärderlig form för medlemsföreningarna att få tips till utveckling och problemlös-

ning. Webbplatsen fyller här en viktig funktion liksom, potentiellt, fansidan på Facebook. Styrelsens 

kontaktpersoner med medlemsföreningarna kan bidra genom att initiera lokala samarbetsformer. 

Prioritering för verksamhetsåret: Att framställa en skrift med en presentation av befintliga kollektivhus/-
gemenskapsboenden. Att framställa en skrift med det bästa ur ”Bo Tillsammans”. Värvning av nya med-

lemsföreningar bland de kollektivhus som ännu inte är medlemmar i Kollektivhus NU. 

f) Facebook.  

Prioritering för verksamhetsåret: Att utveckla den nystartade fansidan på Facebook till ett levande dis-

kussionsforum om kollektivhus och bogemenskaper. En huvudansvarig inom styrelsen bör utses. 

g) Stöd till startargrupper. Processen från idé och nätverksbildning till färdigt kollektivhus innebär en 

mängd problem, juridiska, ekonomiska, tekniska och gruppsykologiska m fl. Föreningen stödjer star-

targrupper genom att underlätta kontakten med befintliga kollektivhus; genom att publicera informa-

tionsmaterial (framför allt ”Gemenskap och samarbete” med studiecirkelmaterial, Bo Tillsammans 
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och information på webbplatsen) samt genom formerna för tvåvägskommunikation med styrelsen. 

Bättre former för stöd åt startargrupper behöver dock utvecklas. 

Prioritering för verksamhetsåret: Att utveckla bättre former för stöd åt startargrupper. Ett lämpligt första 
steg kan vara att under året anordna ett nationellt heldags- eller helgseminarium om problematiken för 

startargrupper och vilka stödformer som behövs. Kan ev. vara ett första steg i att skapa en pool av kon-

sulter till startargrupper. 

h) Hjälp med problemlösning för befintliga kollektivhus. Föreningen bör också vara en resurs för 

befintliga kollektivhus när de stöter på problem, både problem i förhållande till hyresvärdar/ägare och 

interna problem med ledarskap, gruppdynamik, intressemotsättningar m.m. Föreningen bidrar idag 

med att underlätta erfarenhetsutbyte med andra kollektivhus, med publikationer (särskilt ”Gemenskap 

och samarbete” och ”Living Together”) och med de olika formerna för kontakten med styrelsen.  

Prioritering för verksamhetsåret: Att utveckla bättre former för stöd till kollektivhus med interna problem. 

Ett lämpligt första steg kan vara att under året anordna ett nationellt heldags- eller helgseminarium om 

interna problem i kollektivhus och vilka stödformer det kan finnas behov av. Viktigt att då ta tillvara inter-

nationella erfarenheter. Kan ev. bli ett första steg till att skapa en pool av kriskonsulter för kollektivhus. 

i) Underlätta rekrytering av nya boende vid vakanser. Det är av stor betydelse att rekrytering av nya 

boende vid vakanser i kollektivhus fungerar väl så att kollektivhusen fylls med lämpliga personer som 

kan stärka kollektivhusen och kollektivhusidén.  

Prioritering för verksamhetsåret: Att en sammanställning görs av de befintliga enkäterna med kollektivhus 
och bostadsföretag kring hur nya boende rekryteras vid vakanser. Att lokala bostadsförmedlingar bearbe-

tas så att rekrytering av kollektivhusintresserade personer underlättas. Att en webbportal inrättas för för-
medling av lägenheter i kollektivhus. 

 

2) En annan huvudmålsättning för föreningen är att sprida information om kollektiv-

husidén till allmänhet, politiker, byggföretag och media. Webbsidan är ett viktigt 

redskap för detta liksom medlemsföreningarnas webbsidor. Mediareportage och 

debattartiklar om kollektivhusboende likaså. 

Prioritering för verksamhetsåret:  

a) Att fler reportage från kollektivhus och fler debattartiklar om idéerna kring gemenskapsboende pub-
liceras i media. En arbetsgrupp med personer både inom och utom styrelsen bör utses som huvud-

ansvarig för kontakten med media för detta syfte och även att inspirera medlemmarna att producera 
sig. 

b) Att mer forskning kring värdet av kollektivhusboende initieras, både nationellt och internationellt, och 

att befintlig och pågående forskning bevakas och informeras om, både internt inom föreningen och 
utåt, till media, politiker och bostadsföretag. Detta bör gälla såväl sociala, ekologiska och ekono-

miska aspekter på gemenskapsboende. En arbetsgrupp med personer både inom och utanför styrelsen 
bör utses som huvudansvarig. 

c) Att styrelsen fortsätter att inspirera medlemsföreningarna att anordna och samordna ”Öppet hus” en 

gång om året. 

d) Att utveckla nya former för bättre spridning av föreningens publikationer, särskilt ”Gemenskap och 

samarbete”,” Living Together” och ”Bo Tillsammans”. 

 

3) Kontakt och samarbete med närbesläktade verksamheter, både nationellt och inter-

nationellt är en viktig del av verksamheten för att stärka föreningen och idéerna 

kring gemenskapsboende. 

Prioritering för verksamhetsåret: 

a) Att arrangera en studieresa till Hamburg för ett 20-tal personer för att ta del av tyska erfarenheter av 

gemenskapsboende och byggemenskaper. 

b) Att bevaka och delta i relevanta internationella projekt och konferenser (se Verksamhetsberättelse/-

Internationellt). 

c) Att kontakta besläktade verksamheter i Sverige (ekobyar, arbetskooperativ m.fl.) för att skapa nätverk 
och initiera samverkan. 


