
 
 

Husmöte Kollektivhusföreningen Fristad 

2015-05-19, Klockan 18.30, Fristads caféteria. 
 

 
 

 
Närvarande: 19 medlemmar (exklusive styrelsen) enligt närvarolista 
 
Josefine Malm förklarar mötet öppnat 
 
Punkt 1 – Mötets öppnande 
Till mötesordförande valdes Josefine Malm, och till mötessekreterare Pether Bertilsson.  
Josefine Malm och My Lundström valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.  
 
Punkt 2 – Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen och den föreslagna dagordningen godkändes av husmötet. 
 
Punkt 3 – Föregående protokoll 
Ordförande läste upp föregående protokoll och det lades till handlingarna.  
 
Punkt 4 -  Ekonomiredovisning  
Per Asklund, kassör, redovisade kollektivhus föreningen Fristad:s (KhFF) ekonomi och 
konstaterade att föreningen har god ekonomi.  
 
Punkt 5 -  Information från Styrelsen 
Kommunikationen om den prickade marken är just i dagsläget bristfällig.  Styrelsen 
kommer att diskutera vidare med Svenska Bostäder (SB)och försöka upprätta en god 
kommunikation med ansvariga på SB.  

a. Samlingssalen 
Micasa, har börjat ta ut avgift för samlingssalen, enligt ingånget avtal med SB ska 
KhFF:s medlemmar ha tillgång till samlingssalen utan att ersätta för det. Ifall 
någon medlem ur kollektivhusföreningen har debiteras med en faktura, bestrid 
den och hänvisa den till SB. Styrelsen föreslås skriva en skrivelse om hur 
medlemmar ska agera och anslå den på kollektivhusföreningens anslagstavlor.  

b. Välkomstgrupp  
Roya Saniei informerade om ett nyframtaget informationshäfte och hur 
välkomstkommittén arbetar. I det kommande informationshäftet från KhFF, ska 
det finnas beskrivningar av de olika verksamhetsgrupperna samt annan relevant 
information som nya och gamla medlemmar behöver. Välkomstkommittén 
kommer att gå runt till de medlemmarna som nyligen har flyttat in i 
kollektivhuset Fristad. Välkomstkommittén består av: Kicki, Pekka, Robert och 
Roya.  

c. E-maillista 
Ordförande informerade om att styrelsen vill påbörja en e-maillista, genom 
vilken styrelsen ska kunna nå alla medlemmar i kollektivhusföreningen snabbt 



med aktuell information via mail – som ett komplement till de 
kommunikationsformer som används idag.  

 
Punkt 6 -  Möte med arbetssgrupper  
Styrelsen önskar träffa alla arbetsgrupper som är aktiva i huset för att samtala om 
nyckelhanteing och om hur styrelsen kan vara behjälplig med att  synliggöra 
verksamheterna och undersöka vilka behov de enskilda grupperna har.  
 
Punkt 7 - Konst- och hantverksgruppen 
Konst- och hantverksgruppens äskande för verksamhetsåret 2015 hade hänskjutits från 
förgående husmöte. De äskar 6000 kr. Husmötet beviljade äskandet.  
 
Punkt 8 - Snickarrummet och extra lokal 
Snickargruppen äskade extra lokal för deras verksamhet, husmötet beviljade äskandet.  
 
Punkt 9 - Gratisbutiken och installation av aptus 
Gratisbutiken önskar att det installeras aptus till deras lokal, för att underlätta för 
KhFF:s medlemmar att handla/sälja i butiken. Husmötet beviljade gratisbutikens önskan 
med att bricka 1 och 2 ska kunna användas till gratisbutikens lokal. Styrelsen ska ta med 
frågan till SB.  
 
Punkt 10 - Inför samrådsmötet 
Frågor som husmötet/KhFF vill att styrelsen tar med sig till samrådsmötet med SB:  

- Storköket 
- Samingssalen 
- Bättre belysning i källarförråden 
- Gratisbutikens aptusinstallation 
- Ersättning för förlorade växter  
- Förrådens renovering 
- Grillarna i trädgården- fungerar inte  

 
Punkt 11 - Grillkväll 
Styrelsen vill bjuda in till en grillkväll för hela KhFF:s medlemmar, där föreningens 
medlemmar diskuterar ”vad vill vi med kollektivet och huset”. Husmötet föreslog att en 
grillkväll kunde anordnas i slutet av augusti eller i början på september.  
Husmötet gav uppdraget till Festkommittén, för planering och annonsering.   
 
Punkt 12 - Övriga frågor 

a. Göra om barnvagnsrum till cykelrum 
Barnvagnrummet används idag till att ställa in cyklar, husmötet undrade ifall det 
fanns en möjlighet att göra om barnvagnrummet till ett cykelrum med cykelställ. 
Styrelsen tar kontakt med SB:s fastighetsansvarige, ifall detta är möjligt med ett 
skifte av rummets uppdrag.  

b. Inköp av studsmatta 
Önskemål anmodades om att kunna köpa in studsmatta och vattenleksaker som 
ska vara tillgängliga för lek i trädgården under sommarhalvåret. Husmötet 
diskuterade vilka typer av leksaker som var lämpliga för inköp och dess 
tillgänglighet för kollektivhusföreningens medlemmar. Husmötet beviljade 



önskemålet. Inköp av lämpliga sommarleksaker som kan användas i trädgården 
ålägger husmötet KhFF:s Trädgårdsgrupp och Trädgårdsgruppens budget.  

 
13. Mötets avslutande  

 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Sekreterare: Pether Bertilsson 
 
 
 
 
 
____________________________________________  _________________________________________ 
Justerare: My Lindström   Justerare: Josefine Malm  
 
 
 


