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BiG startar
Varför ska inte också Vaxholm kunna erbjuda
kollektivboende under livets andra hälft? Frågan engagerar och våren 2015 startade en
grupp intresserade Vaxholmsbor diskussioner,
öppna möten och gjorde studiebesök. Våren
2016 drog gruppen igång en studiecirkel som
25 personer deltog i. Samtliga politiska partier, kyrkorådet och ansvariga tjänstemän
uppvaktades och alla ställde sig positiva till
idén om bogemenskap. Vid ett möte den 11
maj 2016 med presumtiva medlemmar bildades en förening och en interimsstyrelse valdes. Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr
per år.
Årsmötet
Föreningens första ordinarie årsmöte hölls 6
september 2016 med 22 av föreningens 35
medlemmar närvarande. Den styrelse som
valdes består av Eva Westberg, Hillevi Atterberg, Ulla Blomgren, Leif Ljungberg, Maria
Abrahamson Spångberg och som ersättare
Matts Mattsson och Bosse Lidén. Till revisor
valdes Paula Nymark och som revisorsersättare Jonas Hök. Till valberedning valdes Ingrid Ekstedt och Gunilla Lauthers. Direkt
efter årsmötet hade styrelsen sitt första möte.
Eva Westberg utsågs till föreningens ordförande, Ulla Blomgren till sekreterare och Leif
Ljungberg till kassör. Tills vidare kommer
styrelsen att ha möten varannan vecka.
Medlemsmöte 22/9
Största delen av mötet ägnades åt diskussioner inom olika arbetsgrupper: Studiecirkel- och
PR-grupp, Fysiska förslag och byggnation,
Byggare och finansiering. Mötet enades om
att vi bör ha medlemsmöten ungefär var 6:e
vecka. Nästa medlemsmöte blir 24/10 kl
18.30 på Kanonen.

Studiecirkel
En ny studiecirkel startar onsdag 26/10 kl
18.30 i Kanonen. Cirkeln kommer att träffas
varje onsdagskväll till och med 14/12. Boken
vi utgår från är Gemenskap och samarbete i
kollektivhus och bogemenskap red. Elsa Grip,
Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén. Migra
förlag. Kostnad för deltagande är 150 kr, exklusive kursbok. Maria Abrahamson Spångberg är sammankallande. Fler intresserade är
välkomna. Medlemskap i BiG är inget krav.
Hemsida
En hemsida med information om BiG finns
nu. Sidan har adressen www.big-vaxholm.se
till en början är den tänkt främst som kontaktsida för dem som ännu inte är medlemmar
men vill veta lite mer om BiG. Så småningom
kan sidan utvecklas efter vad vi har behov av.
Yttrande från BiG ang Norrberget
BiG har skickat en skrivelse till Kommunstyrelsen i vilken vi begär att vår boendeform
ska finnas med i en komplettering till tävlingsunderlaget för markanvisningen för
Norrberget.
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