BOFÖRENINGEN FRAMTIDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Styrelsen för Boföreningen Framtiden avger härmed följande verksamhetsberättelse
för kalenderåret 2014.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen 69 medlemmar.
Styrelse
Styrelsen har sedan årsmötet 2014 bestått av Ingela Blomberg ordförande, Norman
Burns kassör, Elisabet Rudhe (sekreterare), Eva Sandstedt, Inger Grape-Burns och
Lilia Kalmér ordinarie ledamöter samt Stefan Strid suppleant.
Revisorer
Monica Karlsson har varit revisor.
Valberedning
Valberedning har bestått av Birgitta Hambraeus.
Medlemsmöten
Föreningen har haft ett medlemsmöte under året. Det ägde rum den 26 oktober i
Kollektivhuset Dunderbacken.
Årsmöte
Årsmöte hölls den 23 mars 2013 i Dunderbacken, Axelsberg, och Marja Olsén var
ordförande.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under verksamhetsåret, varav ett konstituerande.
Samarbete med KOMBO
Samarbetet med föreningen KOMBO som verkar för ett kollektivhus utan
åldersgränser, etablerades under 2010 och har intensifierats under de senare åren.
Planering för ett ”nästa hus”
När Dunderbacken var färdigbyggt 2010 avsåg Familjebostäder att börja planera för
ett nytt hus för bogemenskap, denna gång ett hus för ”alla åldrar”. Vid den tidpunkten
var vi tillsammans med medlemmarna i föreningen KOMBO tillräckligt många för att
kunna fylla ett bogemenskapshus för ett sådant hus.
Under 2012 fick vi från Familjebostäder förslag till tomt för det nya huset ”för alla
åldrar” inom stadsutvecklingsområdet Årstastråket, nära hållplatsen Linde på

tvärbanan. Av oklara anledningar försvann detta alternativ, som hade varit utmärkt
som plats för vårt nästa hus. Vid nyår 2013 kom ett ytterligare förslag upp nämligen
ett tidigare servicehus i Rinkeby, kv. Kvarnberget 2. Diskussioner pågick under året
och tillsammans med KOMBO skissade vi under hösten på möjligheten att enkelt
bygga om de befintliga ettorna till lägenheter av alla önskade storlekar från ettor till
femmor. Ett planerat möte 9 december 2013 med Familjebostäder, där vi skulle
presentera vårt förslag, blev inställt och i ett mail från Familjebostäder fick vi veta att
de inte längre hade som inriktning att bygga kollektivhus och att det inte heller fanns
några tomter i deras bestånd som var lämpade därför.
Våren 2014 skrev vi – tillsammans med KOMBO - brev till de två andra kommunala
bostadsföretagen i Stockholm, Stockholmshem och Svenska Bostäder, om de kunde
tänka sig att bygga kollektivhus när nu Familjebostäder inte längre såg det som sin
uppgift. Båda bolagen hänvisade till att det fanns en överenskommelse om att det var
Familjebostäder som stod för byggande av kollektivhus i Stockholm.
Under senvåren 2014 gick vi ut med brev med motsvarande förfrågan till andra företag
som bygger hyresrätter i Stor-Stockholm, som Stena fastigheter. Wallenstam,
Wihlborgs, Einar Mattsons m fl. Vi skrev även brev till våra kranskommuner, som
Botkyrka, Sumdbyberg, Solna, Järfälla, m fl. Vår avsikt var att få till både ett
bogemenskapshus för alla åldrar och ett hus för ”andra halvan av livet”.
Vi fick intresserade svar från Nacka och Järfälla kommuner som nu utvecklas vidare.
Den stora frågan var ändå byggande av minst ett ytterligare kollektivhus i Stockholm,
ett för alla åldrar och ett för ”andra halvan av livet”..
Efter valet hösten 2014 fick vi positiva signaler från Ann-Margreth Liv (v) som nu är
bostadsborgarråd och som sitter som ordförande i de tre stockholmsföretagens
styrelser. Enligt henne är det nu aktuellt att Familjebostäder ska bygga ett nytt
kollektivhus. Diskussioner med Familjebostäder påbörjas under våren 2015.
Samarbete med kollektivhus.nu
Framtiden är medlem i den rikstäckande organisationen kollektivhus.nu.
Hemsidan
På hemsidan www.boframtiden.se finns en presentation av föreningen.
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