
Minnesanteckningar från medlemsmötet 24 oktober-19 

Stig Johansson är mötesordförande och Monica Killander sekreterare 

Lena och Stig redogör för avtalet som Svea nu lämnat till Uppsala kommun. Det är inget 
förvaltningsavtal utan en avsiktsförklaring och överenskommelse mellan Rudbeckia och 
Svea. För att Svea ska få köpa tomten kräver kommunen att det är ett kollektivhus som 
byggs. Bygglovet är dock klart. 
 

Lördag 14 december är det Schysst Jul i Missionskyrkan. Vi vill ha en plats där vi kan ha vår 
utställningsskärm. Det är bra om så många som möjligt har möjlighet att stå vid vårt 
informationsbord under dagen, 11-16, så vi kan lösa av varandra. Tänk efter när du kan stå 
till nästa medlemsmöte, så gör vi ett schema då. 
 

Nästa medlemsmöte är måndag 18 november kl 18-20, på Sensus som vanligt. Mötet ansåg 
inte att  vi ska ha något möte i december. Schysst Jul blir vår decemberaktivitet. 
 

Arbetsgrupperna. Få har anmält intresse. Karin N ansluter till Logistik-gruppen. Anne C är 
intresserad av trädgård. Fb-gruppen, Pia S och Elisabeth B, föreslår en Visions-grupp: 

En arbetsgrupp om hur vill vi ha det.  Arbetsgruppen får i uppdrag att förbereda ett antal 
frågor som medlemmarna funderar över inför ett möte under våren, frågeställningar kring vad 
som kan bli vårt kitt , aktiviteter vi tänker oss, hur vi tänker oss att vår samvaro blir, visioner vi 
har tillsammans. 
Arbetsgruppen får skissa på ca åtta ämnen vi behöver prata mer om och åtta medlemmar får 
sedan i uppgift att förbereda en kort inledning på ca tre minuter kring varje ämne, valfritt 
utifrån drömmar, farhågor..... 
 
Vi tänker sedan att vi fortsätter att prata om dessa ämnen tillsammans under ledning t ex av 
Anita på Färdknäppen eller annan utifrån kommande mötesledare. 
 
Ett av ämnena tycker vi behöver vara frågan om husdjur.   
Vi vill ha en prestigelös och kreativ diskussion kring detta. Hur har man löst det i andra 
kollektivhus? Går det att ha vissa djurhårsfria zoner och vilka i så fall? Hur mycket 
exponering kan man tro att normalallergikern klarar? På taket och uteplats borde väl djur 
kunna vistas utan invändning? Det är många i föreningen som har svårt att tänka sig ett  liv 
utan sitt nuvarande eller framtida husdjur. 
 
-Att döpa huset är även det brådskande och angeläget och kanske kan förberedas av 
arbetsgruppen inför mötet och sedan bestämmas då. 
  



Anita presenterade sedan vår nya hemsida. Där finns nu en stomme och vi diskuterade och 
kom med förslag på vad den ska fyllas med. Några av förslagen är redan genomförda. 
 
Rudbeckia kollektivhus.se har tre nivåer: 
Den öppna, som vänder sig till alla, där skulle styrelsen och andra kunna presentera sig och 
sin vision av kollektivhussamvaron. Mycket bilder. Länkar till Kollektivhus Nu, Uppsala 
kommuns detaljplan, vår Facebook-sida mm, litteraturtips, pressklipp, bild från vår 
utställningsskärm och möjlighet att fylla i kontaktuppgifter för att bli medlem. 
 
Nästa nivå är för medlemmar. Logga in med användarnamn: medlem och lösenord: 
Rosendal 
Där kan arbetsgrupperna ha egna flikar. Vi kan länka till det nuvarande fil-arkivet och bara ha 
aktuella protokoll och info här. Vi ska kunna prenumerera på en intern blogg så vi får ett 
meddelande till vår egen mail när det hänt något nytt på sidan. Alla medlemsutskick ska 
kunna gå den här vägen istället för mail. Eller ska bloggen vara öppen även för icke 
medlemmar? Tveksamt. Kommande aktiviteter ligger på sidan. 
 
Tredje nivån är för styrelsen. Användarnamnet är styrelsen men lösenordet ännu inte 
bestämt. Från den nivån kan man redigera hemsidan.  
Vi behåller så länge vår mailadress: kollektivhus.uppsala@gmail.com 
 
 
När Rosendalskollektivet väl finns föreslås att huset får en egen hemsida. 
 

Slutligen: 

Maila styrelsen om vilken arbetsgrupp du vill vara i! 

 

Nästa ”AW” är fredag 1 november. Nu provar vi en ny lokal – Granhof. En nyöppnad 
restaurang i ”gamla Granskolan” på Sysslomansgatan. Vi har ett bokat bord på övervåningen 
från kl 17. Välkomna! 

 

Kom på medlemsmötet 18 november! 

 

Glöm inte Schysst Jul 14 december! 

 

 

 

Vid pennan: 

Monica Killander 
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