Stockholm 5 december 2017

Hej alla Framtidsmedlemmar!
Här kommer ett nyhetsbrevmed information om vad som skett under hösten.
Vi är nu 75 medlemmar, varav 7 har tillkommit under hösten- varmt välkomna!
Studiecirkeln:
Höstens studiecirkel lockade bara 4 Framtidsmedlemmar- och 7 från kollektivhusföreningen
Kombo, så det är en överskådlig skara som träffats på Färdknäppen, Södra Station och
Sockenstugan. Nästa studiebesök till Tre Portar i Skarpnäck blir i januari 2018, och sista
träffen är 28 januari på Färdknäppen.
Startdatum för vårens studiecirkel är ännu inte bestämt, vi återkommer med besked om detta!
ABF-seminariet 7 oktober
Efter mycket nedlagt arbete och många planeringsmöten blev det äntligen dags. Det svåraste
hade varit att få ihop politiker, Ulrika Egerö, ordförande i Kollektivhus Nu, började söka
paneldeltagare i början av 2017. Se bilaga Bo Tillsammans för artikel om seminariet!
Politikerna uppmanade alla som är intresserade av kollektivhus att skriva till dom, göra
medborgarförslag och att uppvakta på alla sätt ni kan komma på- vi måste vara aktiva,
allihop! I bilagan Anteckningar från utfrågning av politiker (nedtecknade av Ulrika Egerö)
ser ni vilka förslag de har- och hur de (som var i panelen) ställer sig till kollektivhus. Kom
ihåg: det är val 2018- vi måste ligga på!
Facebook gruppen:
Vi vill uppmana ALLA medlemmar att gå med i Boframtidens Facebook grupp. Du söker i
Facebook på Boföreningen Framtiden, svårare är det inte!
Hemsidan
Har ni varit inne på den nya hemsidan? Adressen är www.boframtiden.se
BoTillsammans
Kollektivhus Nu:s tidning BoTillsammans bifogas detta brev. Ett tips från tidningens redaktör
Kerstin Kärnekull är att hålla koll på nyheter på Kollektivhus Nu:s hemsida
(www.kollektivhus.se ) där hon kontinuerligt lägger ut nyjeter- hon försöker lägga ut något
varje vecka- så håll er uppdaterade!
Årsmöte 2018
Årsmöte hålls lördag 24 mars kl.15 – 18 på kollektivhuset Färdknäppen. Eventuella motioner
ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan årsmötet, dvs. senast den 26 januari 2018.
Kallelse och dagordning för årsmötet kommer i januari 2018. Svea bostad kommer till
årsmötet och berättar om hur det går med de markanvisningar som de sökt, samt om bygget av
kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala.

Hälsning från kassören Eva Sandstedt: Medlemsavgifter 2017 och 2018
Inbetalning av medlemsavgift för 2017 (150kr per medlem, 300kr för par)) ska var inne innan
årsskiftet för de som vill behålla sin kö-plats. Avgift för 2018 ska vara inne senast 28 februari
2018. Avgiften betalas in till Pg376107-9.

Med önskan om en God JulOch att vi får nytt/nya kollektivhus i 2018!
För styrelsen
/Mette Kjörstad

