…alla Framtidare

Medlemsbrev 2021-12-20

Nu har vi lagt till ytterligare ett år har utan fysiska möten på grund av den pandemi vi lever
med. Det är något vi tycker är tråkigt då ju hela idén med kollektiv är att känna gemenskap.

Hur har då senaste året sett ut?
Svea fastigheters kollektivhus Rudbeckia i Uppsala har flyttat in med nöjda boende. Gällande
Svea fastigheters projekt prästgården i Vaxholm: detaljplan utarbetas för närvarande av
kommunen. Svea fastigheters planer på kollektivhus i Tyresö och Hagsätra står stilla för
närvarande. Svea fastigheter har ny ägare, och Framtiden har fått en ny kontaktperson där,
Görel Hällqvist som tar över efter Svante Jernberg. Ett möte är inbokat senare i vår.
Familjebostäders senaste kollektivhus Kombo på Hägerstensåsen är nu klart och
hyresgästerna har flyttat in. Totalt 70 boende, varav 20 barn, många under fem år. En positiv
händelse är att Johan Eklöf, samordnare på Familjebostäder för kollektivhus ska bjuda oss på
möte till våren för att prata om eventuella framtida projekt, Familjebostäder är positiva till att
bygga fler kollektivhus.
Kontakt har också tagits med ETC bygg för att höra hur de ser på att bygga kollektivhus.
Johan Ehrenberg skall återkomma om det längre fram.
Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg har varit i Danmark och besökt fem bofellesskap. Två
från början av åttiotalet talet, några var nyare, bara några år gamla. Alla fungerade bra.
Helsingör planerar bofellesskap för äldre.
Framtiden var med i projektet Max4Lax, gemenskapsboende för äldre kvinnor, drivet av
arkitektbyrån TIP (Theory into Practice) och UppsalaHem genom att organisera fokusgrupper.
Det var två grupper om 4 kvinnor vardera som ”träffades” 3 gånger via zoom. Alla
synpunkter och material har sedan bearbetats av TIP. Rapporten om projektet är inlämnad
till finansiären Vinnova. Max4Lax presenterades på ett webinar med Seniorvärlden. Deltagare
var fastighetsutvecklare som bygger äldreboende. De ville engagera användarna/boende.

Max4Lax hade också en presentation på webinaret Co-Kitchen, där utvecklaren från Svenska
Bostäder var med.
På konferensen Socialt Byggande som gick av stapeln 17-19 november i Floda utanför
Göteborg, var Mette och Maja med, Ingela följde på zoom. Max4Lax presenterades även där.
Konferensen handlade mest om byggemenskaper men kollektivhusen var med på ett hörn.
Mette var på studiebesök till ett splitter nytt kollektivhus i Högsbo, Under samma Tak, en
fantastiskt vacker och funktionell byggnad med boende för alla åldrar. Konferensen visade att
det behövs ny lagstiftning och riktlinjer för att fylla behovet för allt ”idéburet byggande” som
initieras av privatpersoner runt om hela Sverige. Vi hoppas på ett genombrott för idéburet
byggande och boende, det var väldigt många olika grupper och initiativ som presenterades på
konferensen.
Styrelsen har under året bara träffats via zoom. Styrelsen har haft 6 möten efter årsmötet. Som
ni vet är styrelsens huvudsakliga uppdrag att leta projekt/intresserade byggherrar. Styrelsen
kommer att lämna in en motion till årsmötet om stadgeändring där tiden för att lämna in en
motion ändras från 8 till 4 veckor.
Vi önskar att någon av medlemmarna vill ta ansvar för att skapa en uppdaterad och bra
Facebooksida! Anmäl till Kristina Eivergård kristinaeivergrd@yahoo.se om du är intresserad!
Vi vill också påminna om medlemsavgiften 150kr som kan betalas in under januari. Motioner
till årsmötet ska skickas senast fredag 28 januari 2022 till e-post info@boframtiden.se
Årsmöte är planerat till söndag 27 mars kl. 15:00. Plats meddelas senare, eventuellt digitalt
(zoom).
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Varma hälsningar Och önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen Ingela, Mette, Kristina, Maja, Nina, Ulla-Britt och Åse.

