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Styrelsen 
Under verksamhetsåret har följande personer ingått i föreningens styrelse: 
Anna Holmgren, ordförande 
Ingrid Sillén, kassör 
Eva Bolin (ledamot fram till sommaren 2016) 
Eva Brenckert (från och med oktober 2016) 
Martin Castor(från och med oktober 2016) 
Magnus Höglund 
Helena Klaffert 
Cecilia Schubert (från och med oktober 2016) 
Emil Svensson (från och med maj 2016) 
 
Styrelsen förstärktes i maj och oktober med fyra ledamöter och har sedan dess åtta ledamöter. Eva                
Bolin valdes av årsmötet till ordförande, men avgick och efterträddes vid konstituerande mötet i april               
av Anna Holmgren.  
 
Möten 
Under året har vi haft tio styrelsemöten och fyra husmöten. 
 
Ekonomin 
Ingrid Sillén har som kassör ansvarat för ekonomin med hjälp av Michael Friederiksen, som bokfört               
och Anna Rose, som noterat avprickningslistorna för maten. Anna Rose har under hösten efterträtts              
av Anna Carlsson. 
 
Revisorer: Göran Finnveden och Erik Ridderstolpe. 
Valberedning: Rustan Rydman, Josef Sahlin och Cecilia Strömberg 
Informatör: Sofia Rickberg 
Representant i Brfs styrelse: Eva Bolin  
 
Aktiviteter och lokaler: 
Under augusti ordnade föreningen en gigantisk gemensam fest med Brf på vår gård med mängder av                
aktiviterer för stora och små, matservering och levande musik. Stor eloge till Sol Belloni och Josef                
Sahlin som höll i samarbetet! 
Vi har genomfört två städhelger som inleddes med trevliga frukostar. Lena Santamarta och Kina              
Sjöström hjälpte till med schema och nästan alla pass på schemat blev gjorda båda gångerna (utom                
dekoration av matsalen) 
Brf-styrelsen ska göra om sitt styrelserum till gästlägenhet. De har därför inbjudits av oss att dela vårt                 
kontor som ett gemensamt arkiv- och kontorsrum. Detta är på planeringsstadiet liksom en planering              
för brukande och ev ombyggnad av cafélokalerna. 
Vi har gjort några nyinköp av utrustning och fått reparationer av Brf. Vi har skaffat två skrivare till                  
kontoret och vi har köpt in en ny storfrys. Två trasiga kylar reparerades av brf och vi har fått                   
förstärkning och lås till dörrarna till skafferiet av Brf. De har också bytt ut två av vattenblandarna i                  
köket och reparerat takbelysningen i matsalen. 
Efter att vi haft objudna gäster har Brf satt in lås i korridortoaletten och vi har kontaktat Brf för en                    
revision av låsbrickorna inom Brf.  
Vid städhelgen rensade vi upp och tömde gamla fotolabbet. Vi röjde också musikrummet och rustade               
upp det med ett nytt digitalt trumset. Caféet fick nya högtalare och belysning, som förvaras i                
musikrummet när de inte används. 



I oktober ordnade vi öppet hus. Ingrid Sillén bakade bullar, gästerna bjöds på fika och husbandet                
spelade. I februari möblerade vi om matsalen och biblioteket för att öka tillgängligheten i lokalerna. 
Förberedelser pågår för att fira att kollektivhuset fyller trettio år 2017. Vi siktar på en gemensam fest                 
med Brf efter sommaren. 
 
Lokalansvariga: 
Snickarrummet: Magnus Höglund 
Musikrummet: Erik Ridderstolpe 
Gästrummet: Josef Sahlin 
Målarrummet: Sol Belloni 
Kuddrummet: Lena Norlén, Cecilia Schubert 
 
Gästlägenheten: Cecilia Strömberg. Rapport: Vi har hållit efter städning och avfrostning och sett till              
att det finns städgrejer. Mitt intryck är att det fungerar bra. Enstaka gånger hör någon av sig på mitt                   
tel nr som finns i gästlägenheten. Då och då problem med nyckelbrickor som saknats. Just nu                
renoverar EM duschrummet. 
 
Byteshörnan: Frida Englund. Rapport: Byteshörnan fungerar bra. Jag pysslar och slänger saker nästan             
varje vecka, och jag påminner på Facebook om att slänga större möbler. Byteshörnan behöver bli två                
pass på städhelgerna. Alla får gärna slänga och rensa i byteshörnan! 
 
Maten och matlagen 
Vi har som vanligt haft fyra matlag som turats om att laga mat, servera och diska fyra dagar i veckan                    
under terminerna med uppehåll under skolloven. Matlagen har fortsatt med ett decentraliserat            
budgetansvar, som bidragit till att matekonomin går ihop även i år. Matlagen har även tagit över                
ansvaret för att sätta upp sina egna arbetsscheman. Nya uppgiftsbeskrivningar är klara och ska sättas               
upp i matsalen. Vi ordnade sommarmiddag och julmiddag, till Lucia bakade husets barn lussebullar              
tillsammans med Ingrid. 
 
Ansvariga för matlagen har varit: 
Matlag 1, Anna Holmgren och Helena Klaffert. 
Matlag 2, Ina Sand och Anna Starbrink fram till sommaren, därefter Petter Jern och Emil Svensson.  
Matlag 3, Anna Thulin och Cecilia Palmgren, som senare ersattes av Kina Sjöström. 
Matlag 4, Sara och Ida Hillborg. Sara har också bidragit till en bättre samordning mellan matlagen och                 
en bättre ordning i lagerutrymmena kring köket. Matlag 4 har också genomfört en fredagsmiddag. 


