
Minnesanteckningar från medlemsmöte 25 september 2019 

 Till mötesordförande valdes Gunbritt, sekreterare Monica och Stig tidtagare 

 Gunbritt inledde med en genomgång av den föreslagna dagordningen. Hon 

informerade också att den nya websidan ännu inte var klar att visas, men att ett 

tillfälligt tillägg med information om föreningen snart ska vara på plats. 

 Synpunkter på workshopen 31 augusti. Tidigare idag fick vi sammanställningen av våra 
blädderblocks-anteckningar från Sensus. Givande och tankeväckande. Bra diskussioner. Många 
frågor och förslag från den dagen togs upp igen ex: 

 
 
”Den största utmaningen för vår förening just nu är rekrytering av nya 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 det inte möjligt att rekrytera nya medlemmar. Människor måste förstå 

vad de tackar ja till. 

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

slutändan vilka som ska bo i huset (om vi inte lyckas fylla huset på egen hand)? Vem ansvara för en 

kölista?   

Även ansvarsfördelning avseende marknadsföring mellan Svea och oss bör förtydligas. Det återstår 

ca 1 år 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 få en mentor, dvs en medlem som slussar in den nya i föreningen”                                                                                         

 

 Stig refererade från i söndags och Boföreningen Framtidens informationsmöte med 

Svea Fastigheter i Stockholm, där de har 12 nya projekt på gång. Intresset från 

företaget att bygga och förvalta kollektivhus är nu stort, främst hyresrätter. 

Ingalill, Gunbritt och Monica besökte Kollektivhus Nu´s Uppstarts-seminarium på 

kollektivhuset Majbacken Göteborg dagen innan. Olika representanter delgav sina 

erfarenheter av vägen mot ett färdigt hus (Ingalill om Rudbeckia), Coompanion väst 

informerade bla om kostnadsfri juridisk rådgivning  och Hyresgästföreningen om sin 

roll. Därefter kunde intresserade ställa frågor till de olika företrädarna. 

 

 Pia och Anita i PR-gruppen har färdigställt en utställningsskärm om Rosendalsbygget 

som får stå i Sensus lokal när vi inte vill visa den någon annan stans Förslag på ställen 

efterlyses! Till Schysst Jul 14/12 ska den vara helt färdiglimmad och klar. Vi planerar 

ett Kollektivhus-seminarium söndag 9 februari på Grand. Än så länge har två tackat ja 

till att vara panel, men vi behöver fler, samt en moderator. Under den dagen kan vi 

också sälja fika och ska också ställa iordning lokalen. Till det behövs frivilliga. 

Svea kommer att ha annons i UNTs bostadsbilaga 5 oktober om Rudbeckia. 

  



 Verksamhet under hösten:  En studiecirkel, 3 x 2 tim, ledd av Amelie och Birgitta 

Aulin startar nu med träffar onsdag 9/10 kl 17.30, söndag 10/11 kl 15 och söndag 

1/12 kl 15. Det avslutas sedan med ett studiebesök på något kollektivhus. 

Studiecirkeln baseras på boken Gemenskap och samarbete i kollektivhus och 

boendegemenskap , som kan köpas av ledarna. 

Har du ännu inte gått cirkeln så anmäl dig nu till Amelie Aulin tel: 0736 619401  

 

De förslag på områden för nya arbetsgrupper att fördjupa sig i, som fanns på 

dagordningen, antogs  i stort, efter diskussion i smågrupper. 

IT och sociala medier: Naturligt att PR-gruppen fortsätter. Anita som web-redaktör. 

Elisabeth tar gärna hand om Facebook. 

Logistik: Beslutsformer, husregler, matlag, städlag mm . Göra en sammanställning av  

hur andra kollektiv gör 

Juridik: Först och främst förvaltningsavtalet mellan föreningen och Svea. Ett 

avtalsförslag har kommit till styrelsen från Svea. Vi behöver dock ett en bedömning 

av jurist innan ordförande kan skriva under för föreningens räkning. Styrelsen bör 

fortsätta med detta. Andra frågor som kan vara relevanta att fördjupa sig i kan vara 

vår roll gentemot vår hyresvärd att förse huset med hyresgäster, framtida 

leverantörsavtal etc 

Inredning av gemensamma lokaler: Möbler, köksutrustning, kontakt med 

inredningsarkitekt, vad nyttja rummen till?, odling? sponsring ?etc 

 

Andra förslag som kom upp var en inventeringsenkät om intressen och förmågor, att 

om någon ur styrelsen bör vara med i varje arbetsgrupp och form för att ”hålla 

aspirantgruppen varm”, dvs de som är intresserade, men inte just nu. 

 

De sk kaffegrupperna hade vi goda erfarenheter av, men fortsätter i annan form med 

AW (after work/week) den första fredagen i varje månad kl 17. Närmast 4 oktober på 

Hörnan. Ingen anmälan. Den som kan och vill kommer. 

 

 Sammanfattningsvis: 

Anmäl till styrelsen vilken arbetsgrupp du är intresserad av att ingå i 

Fredagsträff på Hotel Hörnan fredag 4/10 kl 17 

Att fortsätta med vid nästa medlemsmöten 24/10 och 18/11: 

Forma arbetsgrupperna, önskemål om medlemsmötenas innehåll, en 

välkomstgrupp? 

 

Vid pennan 

Monica Killander 



 
 


