
Minnesanteckningar från medlemsmötet 23 jan  
22 av oss var närvarande när projektledaren för bygget av vårt nya hus, Åsa Hansson, var kvällens 
huvudpersonen.  

Den entreprenör som bygger huset heter Hanssons Husentreprenad, och de har byggt för Svea 
fastigheter tidigare. Det handlar om en totalentreprenad, men Rudbeckia kan vara bollplank under 
byggtiden.  

Åsa tycker att vi bör ha ett tekniskt samråd omkring vecka 9 om detaljerna i bygget.  

Byggstart sker i mars 2020, men det exakta datumet när första spadtaget tas är ännu oklart. Svea är 
minst lika angelägna som vi om att göra detta till ett medialt jippo med många journalister och 
fotografer. Därför sköter Svea de kontakter som behövs för detta.  

Uthyrningen börjar ett halvår innan inflyttning, som sker runt september 2021. 

Adressen till vårt nya hus kommer att vara Sidenbigatan 50. 

De villkor Svea Fastigheter ställer på sina hyresgäster finns på deras hemsida. Det är främst krav på 
inkomst. Någon i församlingen googlade fram på sin telefon att det handlar om vad man ska ha ”kvar 
att leva på” efter det att hyran är betald: 5 200 kr för ensamstående och 8 200 kr för två som delar 
en lägenhet. Om man har kapital, från t ex försäljning av bostadsrätt, kommer hänsyn att ta till detta. 

Grannhuset mot öster skulle ha byggts av Balder, men kommer nu istället att byggas av Wallenstam. 
Den detaljplan som redan är fastställd garanterar att detta inte innebär några överraskningar för vår 
del.  

Svea bygger alltid rökfritt. Man får inte ens röka på balkongerna, utan måste gå ner på gården eller 
upp på taket för att röka.  

Bredband, ip-telefoni och TV kommer att skötas av ComHem. Frågan kom inte upp, men jag utgår 
ifrån att TV-signalen är digital. För det är väl knappast någon som fortfarande har en gammal analog 
tjock-TV.  

Normalhyran ligger på 1900-2000 kr/m2 och år. För oss kommer typhyran att ligga på 2200 kr/m2 och 
år, med lägenhetens andel av de gemensamma ytorna inräknade in i lägenhetsytan. 

Vi kan skicka våra tidigare framlagda önskemål om huset och lägenheterna till Åsa, så kollar hon hur 
de överensstämmer med den nuvarande byggplanen om det föreligger några ändringar som vi 
behöver känna till och ta ställning till.  

Lägenheternas färgval och golv kommer att följa Sveas standard – vita väggar och parkett på golven. 
Kakel på väggarna och svart klinker på golvet i badrummen.  

Svea ska lämna två färgförslag för de gemensamma ytorna som vi kan välja mellan. Gunilla Lauters 
har hjälpt Rudbeckia med inredningen av storköket. Hon är en inredningsarkitekt som hjälpt till med 
inredningen av många kollektivhus i Stockholm, och vi har tidigare talat med henne om att även 
hjälpa till med inredningen av övriga gemensamma ytor. Men hon har uppenbarligen inte kontaktats 
inför Sveas planering av färgerna i de gemensamma ytorna – de två förslag vi så småningom ska 
presenteras för. Det kan möjligen ha berott på att Svea bytt arkitekt under tiden? Styrelsen ska 
kontakta Gunilla om hennes eventuella medverkan i färgvalen för de gemensamma ytorna. 

Det är inte riktigt glasklart hur det är med möjligheten att ha husdjur i lägenheten. Men vi 
bestämmer själva om hur dessa kan röra sig i de gemensamma utrymmena. 

Svea är vår elleverantör. Vi slipper alltså den nätavgift de flesta av oss betalar idag, och har elen från 
solpanelerna på båda huslängorna tillgodo. Varmvattnet kommer att mätas och kostnaden debiteras 
oss.  



Ljudisoleringen mellan lägenheterna ska vara mycket bättre än den vi har erfarenhet av från äldre 
hus.  

Vi delar källardelen med grannhuset – gemensamt soprum, t ex. För passage upp till vårt hus har vi 
alla en tagg som öppnar de lås som finns från källare och port.  

Svea är angelägen om att vi samordnar all kommunikation med omvärlden. Det är särskilt viktigt 
inför kontraktsskrivningen att vi ger samma svar på frågor som ställs av spekulanter.  

Det går inte att ordna någon visningslägenhet under byggtiden av ett enda hus. Men vi kommer att 
kunna komma in och se en ofärdig ”typlägenhet” tre månader före inflytt.  

Vi kommer att få ”Bofaktablad” så fort filerna till dessa är klara.  

Åsa avtackas med en applåd och får en bok, ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och 
bogemenskap”.  

 

Paneldiskussionen den 9 feb på Grand kl 13-15 

Marit från PR-gruppen vill att vi antecknar oss för de tider vi kan vara med och arbeta under dagen. 
En lista gick runt. Men om du inte var med på mötet kan du anmäla vad du vill arbeta med till 
marit.olsson@gmail.com  

Kl 11-13 fixar vi lokalen, hämtar utställningen och kokar kaffe och te. 

Kl 12:00 säljer vi kaffebröd och är tillgängliga för publiken. 

Kl 15-17 städar, låser och larmar vi. 

Några har anmält att de bakar kaffebröd hemma och handlar kaffe och te. 

 

Valberedningen meddelar att man har några kandidater till styrelsen, men tar gärna emot flera 
förslag. Hör av dig till rosemarie.gustafsson8@gmail.com  

 

Nästa ”utgång”, den benämning på ”pubafton”man valt, äger rum på Hava kl 17:00. 

 

Den senaste studiecirkeln avlägger sitt studiebesök på kollektivhuset Tre portar i Skarpnäck den 23 
februari. Vi kan inte vara ”hur många som helst”, men är du intresserad av att vara med anmäler du 
dig till Birgitta Aulin bittsingen@gmail.com  

Gemensam avfärd från Uppsala kl 8:00. Alla anmälda får ett mejl från Per Ström om detaljer kring 
detta.  

 

Ett krav för att få flytta in i det nya kollektivhuset är att man har gått en studiecirkel. På så sätt 
samordnar vi allas förväntningar på varandra. I stort sett alla som var närvarande på mötet visade sig 
redan gått en sådan. Det är också i stort sett samma personer som brukar komma på 
medlemsmötena. Föreningen, som nu har omkring 100 medlemmar, har alltså många passiva 
medlemmar. Vad vill alla dessa passiva medlemmar med sitt medlemskap? Vi vill gärna få en 
uppfattning om hur många av alla dessa passiva medlemmar som verkligen önskar flytta in i det nya 
huset, och vilka som hellre väntar på nästa tillfälle. Rudbeckia är en förening som kommer att leva 
kvar och verka för nästa kollektivhus i Uppsala, medan de som flyttar in i det nya huset knoppas av 
och bildar en ny förening under ett annat namn och med en ny styrelse.  
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För att rekrytera cirkelledare och sätta igång med dessa cirklar behöver vi veta mer om hur stort 
intresset bland dessa passiva medlemmar är av att flytta in i det nya huset. Därför ska vi skicka ut en 
enkät för att kartlägga alla medlemmars syfte med att vara med i föreningen.  

 

Innan dessa minnesanteckningar publiceras hinner Åsa skicka följande svar på några frågor som kom 
upp under mötet: 

Den ons 29 jan. 2020 kl 08:11 skrev Åsa Hansson <Asa.Hansson@sveafastigheter.se>: 

Hej Monica! 

 Här kommer lite svar på de frågor som jag fick på mötet förra vecka, som jag var lite osäker 
på. 

Ni får höra av er om ni har ytterligare frågor eller funderingar eller om jag glömt bort någon 
fråga. 

 Höjd på grannhuset: Enligt detaljplanen är högsta tillåtna höjd på söder 14 m på mitten, vilket 
motsvarar ca 4 vån och var det som Balder hade i sitt förslag. Dock högre vid hörnen. 

 Bredd gator: Sidenbigatan, som ert hus ligger vid har en gatusektion om 12 m, och innehåller 
förutom körbana, trottoar på båda sidor och  en planteringsyta, enligt planbeskrivningen. 

 Fråga om husdjur: Vi eller ni  kan inte bestämma att man inte får ha husdjur i sin lägenhet, 
men ni får bestämma om de får vara i de gemensamma ytorna. 

 Elleverantör kommer vi att bestämma, dock har vi alltid ”grön el”. 

 Vad ingår i hyran: 

Grundutbud av TV-kanaler från Com hem.  Men inte bredbandsavtal tecknar hyresgästerna 
själva, antigen med Comhem eller valfri lev via Telia öppen fiber. 

Det tillkommer kostnad för hyresgästens enskilda förbrukning av varmvatten och el. 

·        Värme ingår i hyran 

 Ritningar , skickar jag senare när dessa är klara. 

 Vänliga Hälsingar 

 

Vi vill återigen påminna om att medlemsavgiften om 250 kr måste vara betald innan den 28 februari 
för att medlemskapet för 2020 ska räknas och kötiden inte ska brytas. 

… 
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