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Nyhetsbrev nr 3 - 2018
Hej!
Nu har hösten kommit. Ute blåser det och löven faller ner på marken. Då kan jag drömma om att vi
bor tillsammans och inspirerar varandra i trevliga aktiviteter.
Medan vi väntar på besked från kyrkan så vill vi kanske lära oss mer om att bo i gemenskap. I
helgen som gick (6-7/10) fanns möjlighet att besöka öppna kollektivhus i stockholmstrakten. Det
hoppas jag att många gjorde. Vill du veta mer så titta på hemsidan kollektivhus.se. Sidan heter
KOLLEKTIVHUS NU och ger bra information om vad som är på gång både i Stockholm och runt
om i landet.
På vårt förra medlemsmöte den 26/9 passade vi på att inbjuda Ingalill Ek som är ordförande i
kollektivhusföreningen Rudbeckia i Uppsala. Den föreningen startade för 7 år sedan och har nu fått
en ledig tomt. Man planerar för 42 lägenheter om 1-3 rum. Idag finns 60 medlemmar men man
skulle behöva vara 80 eftersom det är vanligt att hälften av medlemmarna inte flyttar in. Det är nu
som arbetsgrupperna i Rudbeckia måste fatta beslut om material (trä eller betong?). Hur ska man
kyla huset när det är värmebölja? Ska man ha solceller på taket? Takterrass? Hur ska de
gemensamma ytorna möbleras?

(Ingalill med plan för Rudbeckia).
Ingalill rekommenderade att man letar tomt från kommunen. I deras fall letade de aktivt i 2 år och
plötsligt klaffade allt.
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Den planerade studiecirkeln under hösten blev inställd.
Vi kommer att starta en studiecirkel i slutet av januari och återkommer med detaljer senare.
Studiecirkeln grundar sig på boken Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap
(Migra förlag). Det finns böcker att låna. (Alla medlemmar bör ha deltagit i en studiecirkel någon
gång för att vi ska lära känna varandra och veta vad det innebär att bo kollektivt.)
Nästa medlemsmöte är onsdagen den 31 oktober kl 18.00 då vi startar med soppa till
självkostnadspris (40 kr).
Vänligen anmäl att du kommer till Ingrid Ekstedt, sms 072-235 15 40 alt. ingrid.ekstedt@telia.com
senast den 28/10.
Under mötet kommer vi också att diskutera turordningsregler vid första inflyttning.
Välkomna!
/Hillevi Atterberg från styrelsen
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