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SAMMANSTÄLLNING AV BLÄDDERBLOCKSANTECKNINGAR 

Syfte med dagen  

 Lära känna varandra (bättre) 

 Höra hur ni som startade detta tänker/kommit fram till (inte ha en massa egna 

synpunkter…) 

 Tydligare bild av projektet och hur ni kommit dit 

 Hur hanterar man konflikter 

 Grund för gemensam strävan och arbete mot konkreta mål 

 nuläget för huset och framtiden 

 hur få ett gott samtalsklimat 

 

Struktur för vidare samtal 

 nyfikna på varandra 

 plattform för praktiskt boende 

 resurser hos varje person (ta vara på/känna till) 

Spelregler för vår förening 

 våga vara tydlig/uttrycka sin åsikt/säga att man inte förstår och behöver mer info 

 ett öppet diskussionsklimat 

 dokumentation av beslut, tydliga dagordningar, var finns mötesprotokoll att läsa, kunskap 

om deadline för beslut etc 

 tydliga mandat 

 både ”formella samlingar” och mer spontana (skapar en känsla av gemenskap) 

 flera kommer till tals (knep för att fördela ordet) 

 samtalsledaren är viktig i att ”vaska fram” allas åsikter (vissa är tysta i en grupp), bredd i 

beslut (se punkten ovan) 

 ingen rädsla för konflikter, fokusera på lösningar 

 inte avbryta, taltid, utrymme för alla 

 lyssna!  

 respektera beslut 

 demokratisk process: diskussioner måste få ta tid 

 

Den största utmaningen för vår förening just nu 

rekrytering av fler medlemmar. I dagens läge kan vi inte fylla huset. För att effektivare kunna 

öka antalet medlemmar som vill bo i kollektivhuset krävs konkretisering av erbjudandet. Vad 

innebär det att vara en del av denna gemenskap i praktiken? Utan tydlighet kring detta är inte 

möjligt att rekrytera nya medlemmar. Människor måste förstå vad de tackar ja till.  



Vi måste få klarhet i vår roll gentemot Svea Fastighet. Vad får vi bestämma? Vem bestämmer 

i slutändan vilka som ska bo i huset (om vi inte lyckas fylla det på egen hand)? Vad har vår 

förening för rättigheter gentemot Svea Fastigheter? Vem ansvarar för en kölista? 

Även ansvarsfördelning avseende marknadsföring bör förtydligas. I dagsläget görs inga 

marknadsföringsinsatser från Sveas sida. Detta måste tas upp till diskussion. Utgår Svea från 

att vår förening redan har en fulltecknad kölista? Vi måste synka våra marknadsföringsinsatser 

med deras och få veta hur de resonerar. Mandat och ansvarsfördelning måste tydliggöras 

enligt ovanstående. 

Det återstår ca 1 och 3 månader till kontraktsskrivning och det är hög tid att göra en tidsaxel 

för allt som måste hinnas med. 

PR-gruppen är givetvis mycket viktig i rekryteringsarbetet. Facebook-sidan bör få större 

spridning. Den nya hemsidan är på gång och är ett självklart redskap.  

Nya medlemmar skulle kunna får en mentor, d v s en medlem som under lättsamma former 

(fika m a o) slussas in den nya i föreningen. På så vis skulle förhoppningsvis fler nya 

medlemmar börja gå på medlemsmöten. 

.  

Omdömen om dagen (från post-it-lapparna på dörren) 

 Bra med utrymme för diskussioner/Intressanta diskussioner/Bra diskussioner på 

eftermiddagen då mer konkreta frågor diskuterades 

 Tydligare ledare från Sensus/ Bra Sensusledning/Engagerade kursledare 

 Välstrukturerat/Bra upplägg 

 Tankeväckande/Tänkvärt/Intressant/Mycket av intresse yttrades/Inspirerande 

 Tack för en lärorik och inspirerande dag/En givande dag! Utan att lösa alla 

problem…/Tack för hjälpen! Så bra att få hjälp av utifrån kommande! På återseende 

hoppas jag! 

 Kul att se medlemmar/ Trivsamt/Trevligt att få lyfta rudbeckiafrågor 

 Klargörande 

 Om Sensus. Bra ledare. Aktiverande övningar. Alla blev engagerade 

 Många ord skulle kunna kortas av 
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