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Medlemsmötet 16 maj 

Mötet inleddes med att stadgeändringarna 

från årsmötet fastslogs. Sedan informerade 

vår ordförande Ingrid Ekstedt om att dis-

kussionerna med kyrkan om prästgårdstom-

ten fortsätter. Situationen är än så länge 

hoppfull. Det gjorde att det blev särskilt ro-

ligt att lyssna till Irene Bauman från kol-

lektivhuset Dunderbacken, som inspirerat 

berättade om hur god mat kan lagas åt 

många till en låg kostnad. 

 

Utflykt 28 maj 

Vi slår följe med storstockholms närnatur-

guider www.utinaturen.nu på en vandring i 

den engelska parken vid Rydboholm i Ös-

teråker. Vi vandrar med sakkunnig ledning 

i en park som sjuder av försommarens liv. 

Samling kl 11.20 vid Östra Ryds kyrka. Tag 

buss 670 kl 10.40 från  Söderhamnsplan. 

Kostnad 80 kr för medlemmar i Natur-

skyddsföreningen, annars 100 kr. C:a 7 km 

vandring i 3 ½ tim. Tag med matsäck. 

 

Utflykt 6 juni 

BiG i Vaxholm firar nationaldagen med en 

båttur till Ängsö nationalpark när ön är som 

mest hänförande www.sverigesnationalpar-

ker.se/park/angso-nationalpark/. Vi tar Sjö-

bris med Waxholmsbolaget från Vaxholm 

kl 11.40 och är tillbaka i Vaxholm kl 18.15. 

På Ängsö möts vi av guider som tar emot 

vid bryggan och leder en rundvandring på 

ön. Tag med picknick! 

 

  

 

 

 

 

 

Studiebesök i höst 

Kollektivhusens dag är en händelse som vi 

inte får missa. Lör 30/9 – sön 1/10 har kol-

lektivhusen öppet hus för besökare och vi 

får möjlighet att hämta inspiration för vårt 

eget boende. Skriv in i kalendern redan nu. 

Mer information följer. 

 

Kollektivhusseminarium 7 oktober 

Intresset för kollektivhus är stort. 

Många startargrupper är aktiva runt om i 

landet och kollektivhusföreningen Framti-

den i Stockholm får allt fler medlemmar. 

Men få kollektivhus är under planering. 

Vad vill politikerna? Lör 7/10 kl 13-17 ar-

rangeras på ABF-huset ett seminarium för 

att sätta ljus på frågorna. Läs mer på 

www.kollektivhus.se.  
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