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Hej alla medlemmar! 

Här kommer årets sista nyhetsbrev. 

 

Vi är nu över 70 medlemmar. Som du kan se nedan så väntar vi på att få svar på vårt planbesked 

som skickats in under hösten. Det ska komma i början av nästa år. 

 

Efter vårt förra nyhetsbrev har vår studiecirkel gjort ytterligare ett besök på ett 

kollektivboende- nämligen Färdknäppen på Söder. Vi var 9 st från BiG som fick träffa Mette 

Kjörstad och Kerstin Kärnekull som visade runt och berättade om hur man tänker och arbetar. 

Man hade t.ex. gjort en ”hjälpreda” tillsammans innan man flyttade in, där man tagit upp alla 

tänkbara frågor och hur man löser dem. Den kan vi använda om vi vill. 

 

Du som inte har besökt ett kollektivboende, håll ögonen öppna när vi gör nya besök. Det 

kommer framför allt att ske i samband med studiecirklar. 

 

Medlemsmötet den 26 november var välbesökt och vi började som vanligt med att 

äta tillsammans. Ingrid informerade om att vi väntar på planbesked och att vi har skickat brev 

till politiker och tjänstemän i Vaxholm om att de är inbjudna att besöka Färdknäppen. 

Därefter höll Bo Lidén och Hildburg Berglund i en frågestund. Vi började med att visa 

powerpoint med våra kärnvärden om 

• Gemenskap (i huset och även med andra utanför huset) 

• Jobba i arbetsgrupper. Medlemmarna bör cirkulera i arbetsgrupperna. 

• Det ska vara enkelt att träffas 

• Huset ska vara hållbart ekologiskt, socialt, ekonomiskt 

Dessa frågor kommer vi att återkomma till. Sedan fick deltagarna ställa frågor. 

 

Inför nästa år har vi beslutat att 

1. nästa medlemsmöte ska vara onsdagen den 22 januari 2020. 

Inbjudan kommer. 

2. Vi startar en fortsättningskurs som bygger på boken Bygga Seniorboende 

tillsammans. Planen är att den ska börja den 14 januari kl. 18.00 i Kanonen. Mer 
information kommer. 

3. Vi kommer att ha vårt årsmöte i slutet av mars. Kallelse och övriga handlingar 

kommer enligt stadgarna. 

 

Till sist önskar vi en God Jul och ett Gott och framgångsrikt Nytt År!  

/Hillevi 2019.12.16 

 

 
 

 


