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Medlemsmötet 23 januari 

Efter lägesrapport från de olika arbetsgrup-

perna delade vi in oss i smågrupper för att 

diskutera frågor om prioritering vid inflytt-

ning, om vi ska bilda en ekonomisk före-

ning och vilka arbetsuppgifter en PR-grupp 

kan ha. Medlemsmötet gav en grupp med 

Matts Mattson som sammankallande i upp-

drag att närmare undersöka bl a frågan om 

ekonomisk förening och olika upplåtelse-

former. En PR-grupp bildades också med 

Jonas Hök som sammankallande.  

 

Medlemsavgift 2017  

Om du inte redan gjort det så är det dags att 

betala in medlemsavgiften för det nya året. 

Sätt in 200 kr/person på bankgiro 744-4557. 

 

Ny studiecirkel – ny kursbok  

Vill du vara med och diskutera hur vi kan ta 

oss från idé till färdigt hus? Bygga senior-

boende tillsammans – en handbok av Ingela 

Blomberg och Kerstin Kärnekull (2013) är 

en god vägledning. Här finns också över-

siktliga genomgångar av olika bogemen-

skaper och upplåtelseformer. Arbetsgrup-

pen för ekonomi m.m. kommer att ansvara 

för studiecirkeln. På årsmötet kommer upp-

läggningen att presenteras närmare. 

 

Årsmöte 20 mars 

Vi går igenom vad som hänt under året, hur 

medlemsavgifterna använts och väljer ny 

styrelse Liten men god förtäring och trevligt 

umgänge bjuds. Välkomna till Kanonen 

måndag 20/3 kl 18.30! 

 

 

 

Inspiration från andra kollektivhus 

Om ni klickar på SR-länken nedan kommer 

efter 15 minuter en intervju med Eva Bodin 

ordförande i kollektivhuset Kopparslagaren 

i Hudiksvall. Sedan följer en intervju med 

äldreprofessor Mats Thorslund om att det är 

dags för 40-talisterna att tänka på hur de vill 

ha det som gamla. https://sverigesradio.se/ 

sida/avsnitt/836219?programid=1650  

På www.kollektivhus.nu  kan man också se 

ett kort inslag från svt där Eva Bodin visar 

hur fint och ekologiskt de har ordnat. En 

längre intervju med henne kan man också 

lyssna till på Fastighetsbyrån i Hudiksvalls 

hemsida. http://www.hfastighetsbyra.se/ 

pod/  Där framkommer bl a hur stora egna 

arbetsinsatser föreningens medlemmar har 

gjort. Trevlig lyssning! 
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