
Verksamhetsberättelse för Rudbeckia kollektivhusförening 2020 

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 1/1-31/12 2020 och den ekonomiska 

berättelsen samma period. 

Styrelsearbete: 

Styrelsen har från årsmötet bestått av Gunbritt Geijer, ordförande, Leif Wernberg, kassör, 

Monica Killander, sekreterare, Per Ström, ledamot, Stig Johansson, ledamot och tom maj 

Elisabeth Bredberg, ledamot. 

Styrelsen har under året haft 16 protokollförda möten. Dessutom 8 övriga möten för planering 

och möten med Svea Fastigheter bla. Under hösten har de flesta möten skett digitalt. 

Två enkäter har skickats ut till medlemmarna. En sonderande i april för att få en uppfattning 

om intresset för föreningen och en i december när Husföreningen var bildad. Den visar ett 

stort intresse att vara med som vänmedlem men endast 17 som bomedlem. 

Årsmöte: 

Årsmötet ägde rum på Sensus 12 mars 

Antal medlemmar 31/12: 88 

Medlemsmöten: 

6 medlemsmöten har hållits under året utöver årsmötet: 

23/1    Informationsmöte med Åsa Hansson 

12/3    I samband med årsmötet 

9/6      Utomhus i Siegbahn-parken. Huset får namnet Rudbeckia efter enkätröstningen. 

22/8    Workshop med Anita Persson, Färdknäppen. 

14/10  Om stadgeförslag till Husföreningen. De flesta deltar via Zoom, 4 på plats på Sensus. 

3/12    Bildandet av Husföreningen Rudbeckia/Rosendal, via Zoom. 

Informella träffar: 

En gemensam middag på Granhof fick avsluta workshop-dagen i augusti. 

Våra fredagsträffar har varit färre under året pga pandemin, sista gången i oktober, då kunde 

vi ännu sitta utomhus. 

Studiecirklar: 

Höstens cirkel avslutades 23/2 med ett studiebesök på Tre Portar i Skarpnäck. 

Per Ström var ledare för vårens cirkel. Ingen cirkel har kunnat genomföras under hösten. 

Deltagande i evenemang: 

9/2 anordnar Rudbeckia en paneldebatt på Grand; Bo tillsammans – en vision.  

Inbjudna gäster var kommunalråd Erik Pelling, VD Svea Svante Jernberg, Martin W,Gården 

och Carina Hansson, Tullstugan. Moderator Maria Ripenberg. I panelen från oss satt Per 

Ström och Amelie Aulin. 

Senare har inga fysiska möten skett, men Kollektivhus Nu hade årsmöte via Zoom som 



Gunbritt deltog i. 18/11 (med Helena Westholm och hennes bok ”De byggde en gemenskap” ) 

och 23/11 ( om Corona-strategin i de olika kollektiven) bjöd Kollektivhus Nu in till Zoom-

möten. 

I juni och september ordnade Rudbeckia en öppen vandring i Rosendal. 

Inga av de event som Svea initierat har genomförts, som första spadtaget, taklagsfest eller 

husesyn. Dock fick vi en guidning i Sveas hus Cykelkungen 26/11. 

Arbetsgrupper: 

PR-gruppen har som tidigare varit mycket aktiv inte minst på fler sociala medier och i 

anordnandet av eventet på Grand. 
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