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Verksamhetsplan för Rudbeckia kollektivhusförening 2020 

Paneldebatt om kollektivt boende 9 februari med deltagande av Amelie Aulin och Per Ström 

från kollektivhusföreningen Rudbeckia, Martin Wohlin från byggemenskapen Gården, Carina 

Hansson från kollektivhuset Tullstugan i Stockholm, Erik Pelling från Uppsala kommun, 

Svante Jernberg från Sveafastigheter och med Maria Ripenberg som moderator. 

Samarbetet med Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter fortsätter. Byggstarten är 

planerad till mars 2020 och Sveafastigheter arrangerar ett event i samband med första 

spadtaget. Föreningen kommer i första hand att ha kontakt med projektledaren Åsa Hansson 

hos Sveafastigheter. Rudbeckias styrelse håller medlemmarna informerade om hur bygget 

fortskrider och ombesörjer vid behov möten med Sveafastigheter, arkitekt, andra relevanta 

aktörer och olika konstellationer av medlemmar i föreningen. Åsa Hansson har föreslagit ett 

möte med förvaltningschefen hos Sveafastigheter under hösten 2020. 

Fortsatt samarbete med Gunilla Lauthers – som är inredningsarkitekt, har forskat om 

kollektivt boende och redan har deltagit i planeringen av det gemensamma köket – planeras 

för belysning och färgsättning av gemensamma ytor.  

En enkät anordnas under våren inför inflyttningen i huset i Rosendal – bland annat om vilka 

som hoppas flytta in i huset. 

Förberedelse av projektgrupp eller annan lösning inför inflyttningen 2021 – en egen förening 

kommer att behövas för hyresgästerna vid någon tidpunkt. 

Huset behöver få ett namn! 

Styrelsen håller kontakt med och bjuder in personer som kan berätta om sina erfarenheter av 

att arbeta för och bo i kollektivhus samt personer som kan bidra med annan användbar 

kunskap. Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att göra studiebesök på olika kollektivhus.  

Föreningen ska fortlöpande ordna studiecirklar för medlemmarna kring boken ”Gemenskap 

och samarbete i kollektivhus och bogemenskaper”. Deltagande i studiecirkel är, förutom 

medlemskap, obligatoriskt för att komma i fråga för inflyttning.  

Arbetet med information om Rudbeckia kollektivhusförening utvecklas vidare med målet att 

öka medlemsantalet. Det sker bland annat med hjälp av PR-gruppen, en aktuell och intressant 

webbplats och bra och aktuell info i sociala medier.  

Föreningen kommer att delta i olika relevanta evenemang under året, t.ex. Schysst jul i 

december 2020. 

Föreningens syfte är som tidigare, att fortsätta arbeta för att det byggs fler kollektivhus i 

Uppsala. 

 

Uppsala i februari 2020 
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