
  

BiG - Bo i Gemenskap i Vaxholm  

 Nyhetsbrev nr 3 - 2019  
 

Hej! 

 

Nu är det oktober och BiG i Vaxholm är i full gång efter en period av väntan på beslut. 

Sveafastigheter Bygg har nu lämnat in ansökan om planbesked till kommunen gällande 

Prästgården. Vi hoppas få svar i november. 

 

Under det senaste halvåret har vi blivit många flera medlemmar. Därför har vi startat en ny kurs 

för alla som inte tidigare gått vår studiecirkel, baserad på boken Gemenskap och Samarbete i 

Kollektivhus och Bogemenskap, red. Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén. Den har 

lockat 12 deltagare som har fått låna bok. Start den 10 september. Vi träffas varannan vecka 6 

ggr då vi läser boken och under denna period kommer vi också att besöka 2 kollektiv på dagtid. 

Vi kommer nog att erbjuda en ny kurs i januari för nya medlemmar men vi återkommer om detta 

senare. 

 

Medlemsmöten: Vi har haft medlemsmöte den 25 september och kommer att ha 2 till under året, 

nämligen den 31 oktober och den 26 november, alla kl 18.00 i Kanonen, Hamngatan 50. Vid 

medlemsmötet i september berättade Ingrid om ansökan om planbesked för ”Prästgårdstomten” 

samt om ett seminarium om uppstart av kollektivhus och bogemenskaper, som ägde rum i 

kollektivhuset Majbacken i Göteborg den 21 september, som Kollektivhus.nu ordnat. Lagnö Bo 

berättade om att bygga sitt eget hus, Coompanion om kooperativ hyresrätt, Boihop om att 

samarbeta med ett kommunalt bostadsbolag och Rudbeckia om att samarbeta med ett privat 

bostadsbolag. Alla dessa kontakter kan vara bra i vårt framtida arbete. 

 

För att ytterligare lära känna varandra hade vi 2 aktiviteter i augusti. Först knytkalas i Engarn hos 

Gunilla och Leif. Mycket trevligt som vanligt! 

Lite senare gjorde vi (ca 12 personer) en resa i skärgården till Gällnö i strålande väder, då vi 

tillsammans åt bl a ångbåtsbiff. Bra initiativ! 

 

Under hösten kommer flera aktivitetsgrupper att starta. Den 8 oktober har PR-gruppen ett första 

möte då vi börjar med att titta på hemsidan. 

 

Vid pennan: 

Hillevi Atterberg 

2019.10.01 

Bilaga: Soppan från medlemsmötet den 25/9 
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