
Verksamhetsberättelse för den ideella föreningen BiG Vaxholm 

1/1 – 31/12 2017 

 

 

 

BiG Vaxholm har som syfte att planera för ett hus avsett för personer som är 45+ utan 

hemmavarande barn, som har arbetsgemenskap som grund och som önskar bo i gemenskap i 

Vaxholm. Föreningen ska eftersträva en spridning av ålder och kön. 

 

Årsmötet den 20 mars avhölls på Träffpunkten Kanonen. En ny styrelse valdes.  

Den nya styrelsen består av 

Ingrid Ekstedt, ordförande 

Eva Westberg, vice ordförande 

Leif Ljungberg, kassör 

Hildburg Berglund, tom 20 juni, varvid hon tjänstgjorde som sekreterare  

Bosse Lidén, valdes till ny sekreterare 20 juni 

Maria Abrahamson, ledamot 

Anna Neovius, ledamot, from 10 oktober 

Revisor är Matts Mattson med Jonas Höök som vice revisor 

Valberedningen består av Gunilla Lauthers och Ulla Blomgren (sammankallande). 

Styrelsen har sammanträtt 15 gånger under året. Fyra gånger med den gamla styrelsen och 11 

gånger med den nya.   

Medlemmar 

Antalet medlemmar vid årets slut var 39, en ökning med 3 personer. 



Verksamhet 

Under året har föreningen arbetat med Prästgårdstomten. Arbetsgruppen för boende mm har 

träffat företrädare för Vaxholms församling vid flera tillfällen. Gruppen har haft möte med 

Kyrkorådets ordförande samt ett möte med Kyrkofullmäktiges ordförande. Samarbete har 

inletts med Svea Fastigheter Bostad. Detta bolag har erbjudit sig att uppföra och förvalta ett 

boende på Prästgårdstomten. Vi har gemensamt inlämnat en ansökan om att förvärva 

prästgården med tillhörande tomt. Några av styrelsen har tillsammans med företrädare för 

Svea Fastigheter Bostad presenterat vårt förslag till byggnation för gruppen POSK.  

Ett brev har tillsänts Besquab, det företag som vunnit exploateringen av 

Norrberget/Lägerhöjden. I brevet har vi önskat att bolaget uppför ett kollektivhus åt våra 

medlemmar. 

Arbetsgruppen för byggnation har haft möte med en annan byggmästare, Lars Lindén, 

Fastsam. Han har dock senare avböjt fortsatt samarbete på grund av tidsskäl. 

Medlemsmöten 

Under året har 5 medlemsmöten hållits plus årsmötet. 

På mötet den 16 maj fick vi lyssna på Irene Bauman från kollektivhuset Dunderbacken, som 

inspirerat berättade om hur good mat kan lagas åt många till en låg kostnad. 

Medlemsmötet den 13 augusti var ett knytkalas. Vi diskuterade i arbetsgrupper vad vårt 

kommande boende ska innehålla, både gemensamma som privata ytor. Tyngdpunkten var 

lägenheternas storlek och utrustning.  

Den 10 oktober handlade medlemsmötet främst om hur vi ska ha turordning vid lägenhetsval 

inför inflyttning i vårt planerade boende. Svante Jernberg, Sveafastigheter Bostad 

presenterade sitt bolag och det upplägg som är tänkt för vårt samarbete. Vid årets sista 

medlemsmöte 10 december hade vi julbord i form av knytkalas.  

Det avslutande medlemsmötet gick i julens tecken. Vi åt julbord i form av knytkalas och 

umgicks. En trevlig avslutning på 2017.  

 

 



 

 

 

Studiecirkel 

Många medlemmar har deltagit i en studiecirkel som grundar sig på boken ”Bygga 

seniorboende tillsammans”. Vi träffades sex gånger och avslutade med en gemensam måltid. 

Enkät 

En enkät avseende lägenhetsval har genomförts bland medlemmarna. 19 svar inkom från 28 

personer. Sammanställningen av enkätsvaren är ett bra underlag för kommande planering. 

Turordning för lägenhetsval 

Styrelsen har arbetat med frågan om turordning för lägenhetsval vid en inflyttning i vårt 

planerade boende. Frågan har diskuterats på medlemsmöten. Med diskussionerna som 

underlag har styrelsen tagit fram ett förslag som kommer att presenteras på årsmötet 2018. 

Studiebesök 

Besök har gjorts av medlemmar vid kollektivboendena Färdknäppen och Dunderbacken.  

Fyra medlemmar har deltagit i matlagningen på kollektivboendet Kupan i Älvsjö. 

Övriga aktiviteter 

Ett bildspel har tagits fram för att användas vid presentation av vår förening. 

Några medlemmar har varit på uppskattade besök på Ängsö och några på Hjälmö. 
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