
Styrelsen
Under verksamhetsåret har följande perso-
ner ingått i föreningens styrelse: 

Emil Svensson, ordförande 
Ina Sand, kassör 
Anna Carlsson

Martin Castor 

Cecilia Schubert

Ann-Sofie Bergman

Jonas Förare

Under året har vi haft ett årsmöte mars, tio
styrelsemöten och fyra husmöten. 

Kassör och bokföring
Arbetet med bokföring m.m. har under
året gjorts av kassören Ina Sand. Anna
Carlsson har haft ansvar för avpricknings-
listorna i matsalen.
Revisorer: Göran Finnveden och 
Erik Ridderstolpe.

Valberedning: Rustan Rydman, Ingrid Sillén

och Anna Holmgren (sammankallande).

Informatör: Sofia Rickberg
Representant i Brfs styrelse: Sverker Isaksson

Kommunikation
Det finns sedan en tid tillbaka en brevlåda i
matsalen för meddelanden till styrelsen.
Styrelsen har också en epostadress, kollek-
tivhusetsodrastation@gmail.com. Föreningen
har facebook-grupper för att underlätta
kommunikationen, dels finns en grupp för
samtliga KHF-medlemmar, dels finns
grupper för styrelsen, matlagsansvariga
samt de fyra olika matlagen.

Information
Sofia rapporterar: Under året har vi haft
trevliga studiebesök från såväl Tyskland
som Japan med ledare som tar hit nya
grupper varje år, men även av svenska
grupper som söker inspiration och kun-
skap. Inflödet till listan med människor
som vill veta när en lägenhet säljs är kon-
stant, men det blir ofta några till när det till
exempel skrivs om kollektivhus i tidningar.
Just nu (februari ) är det  intresse-
rade personer som får ett mejl när en lä-
genhet annonseras ut i bostads rätts-
föreningen. I samband med försäljning och
visning av lägenheter i kollektivhuset har
representanter från föreningen informerat
om KHF och visat runt intresserade som
velat se de gemensamma lokalerna.

Maten och matlagen
Vi har som vanligt haft fyra matlag som tu-
rats om att laga mat, servera och diska fyra
dagar i veckan under terminerna med up-
pehåll under skolloven.  Vi ordnade under
året påskmiddag, sommarbuffé, höstmid-
dag och julmiddag. Till Lucia bakade husets
barn saffransbröd tillsammans med Ingrid
Sillén. Flera föräldrar deltog också i den ak-
tiviteten. Tillsammans med Ingrid har bar-
nen även planerat och lagat mat vid ett
tillfälle per termin. Barnen har då själva, i
samråd med Ingrid, valt vilken mat de vill
laga.

Vid ett husmöte hösten  beslutades
att tillsätta en utredning om hur vi kan
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Välkomna till årsmötet 2019 söndagen den 31 mars kl 10.00–11.30 i matsalen.

Lena Lundgren höll i en surkålskurs.

Vi bjöd besökare från Japan på hembakade semlor.

Edvina Hansson och Igor Schubert dekorerade
pepparkakor …

… och bakade saffransbröd.
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göra vår mathållning mer djurvänlig. Ingrid
Sillén, Anna Holmgren och Fredrik Berg-
man ingick i arbetsgruppen. Utredningen
diskuterades vid ett senare husmöte under
hösten. Matlagsansvariga har strävat efter
att köpa in kravmärkt kött och kyckling.
Den veganska maten har utökats. Mat-dis-
kussionen kommer att fortsätta på kom-
mande husmöten under .
Under hösten bjöd föreningen in Love

Rydman som i samband med ett husmöte
gav inspiration och information om viktiga
saker att tänka på när en arbetar i ett stor-
kök. 
Till köket har vi under året köpt in en be-

gagnad degblandare/assistent då den gamla
har gått sönder.

Ansvariga för matlagen har varit:
Matlag 1: Anna Holmgren och Cecilia
Strömberg
Matlag 2: Petter Jern och Emil Svensson,
från och med hösten Ingrid Sillén, Anna
Rogalska Hedlund och Niklas Hedlund
Matlag 3: Kina Sjöström och Ingrid Ryberg
Matlag 4: Ida och Sara Hillborg som också
har hand om gemensamma inköp till köket.

Lokaler och aktiviteter
Vi har genomfört två städhelger, en per ter-
min. Föreningen har haft tre pubkvällar
under året med underhållning av bland
annat husbandet.
Dessutom har det varit luciatåg i matsa-

len, rimstuga med glögg, nyårsfest med
framtidstema, julgransplundring med godis
till barnen, surkålstillverkning i kollektiv-
husköket, informationskväll om bokashi i
matsalen. 

Rapporter från lokalansvariga

Musikrummet: Erik Ridderstolpe:
Musikrummet används nu kanske mer än
någon gång tidigare!
Under året har en handfull nya använ-

dare tillkommit. Vi har ett begränsat antal
nycklar för att vi ska veta att det är musik-
intresserade som vistas i rummet. Det finns

ett elektroniskt trumset, sånganläggning
och en liten basförstärkare och dessutom
spotlights för Café-kvällarna.

Förutom husets eget band Kollektivhus-
bandet, repeterar flera andra grupper i mu-
sikrummet.
Vi försöker vara så tysta vi kan, men

tycker ni att det hörs för mycket så säg till! 
Flera välbesökta musikkvällar har arran-

gerats i Caféet! Väldigt roligt att musikin-
tresset är så stort!
Frågor om Musikrummet och nyckelan-

svarig är Erik Ridderstolpe MLgat , III tr.

Gästrummet och gästlägenhet: Styrelsen har
numera hand om gästrummet. Det bokas
via almanacka på anslagstavlan i bottenvå-
ningen. Nycklar hämtas hos Anna Carls-
son/Sverker Isaksson eller Emil Svensson.
Gästrummet har varit flitigt använt under
året – där har funnits gäster  nätter.

Målarrummet Cia Schubert: Ett härligt rum
som kunde användas mera. Det finns gott
om pysselmaterial; pärlor, färgat papper
och lite annat smått och gott. Tankar finns
om att öppna upp med en glasdörr för att
skapa luft, ljus och tillgänglighet till korri-
dor och matsal.

Kuddrummet: Cia Schubert och Rebecca
Rääf-Hübinette: Allas vårt »Kuddis« utgör
liksom matsalen kärnan i kollektivhuset.
Under året som gått har vi fått in ett mju-
kare golv och de dagar som mat serveras
finns det alltid många lekande barn här.
Men även annars lever detta rum intensivt!

Snickarrummet: Magnus Höglund. Snickar-
rummet har fått en ny elektrisk bordssåg.

Byteshörnan: Frida Englund och Mia
Sundsten. Frida rapporterar att som vanligt
är det stor rotation på saker och kläder i by-
teshörnan, eller var-så-god-hörnan, som
många kallar den. Tänk på att bara lägga dit
rena och hela saker och kläder, sådant som
någon annan blir glad över. Alla som upp-
skattar vår hörna får gärna rensa och slänga
sådant som inte är helt och rent och det
som legat där länge. Men helst ska den som
lagt dit sakerna/kläderna efter en tid slänga
det som ingen vill ha. På städdagarna kör vi
ett stort lass till välgörenhet.
ser oftast prydlig ut, sarskilt sedan vi satt
upp ny hylla och märkt upp hyllplanen.
Alla får gärna hjälpa till att rensa. Släng
själv dina saker om de inte går åt!

Syrummet/kontoret: Emma Lundberg, 

Ingrid Sillén och Ann-Sofie Bergman. Under
året har ett nytt syrum tillkommit, vilket
delar lokal med föreningens kontor. Syrum-
met har fått en ny overlock-symaskin och
en del material samt nya hyllor har köpts
in. I övrigt har möbler till syrummet häm-
tats från byteshörnan. Sygruppen har ord-
nat invigning av syrummet och syjunta vid
två tillfällen, dels med tema lagning, dels
med tema lära sig hantera overlock-maski-
nen.   

Emil Svensson, 
ordförande

Husets plusgiro är 30 35 23-5. Här betalar
du mat, medlemsavgifter och matsalsav-
gift. Avgift för matsal, gästrum och med-
lemsavgift, 250 kr per person ,dras från
matkontot.

Matsalsavgiften för privata fester är 50 kr
och gästrummet kostar 50 kr/natt. 

Gästlägenheten kostar 150 kr/natt, hyran
kommer på hyres avin från Einar Mattsson. 

Ett litet men fint luciatåg och nybakade lusse-
katter och pepparkakor till julmiddagen.

Ann-Sofie Bergman, Emma Lundberg och 
Ingrid Sillén ansvarar för syrummet.

Kuddrummet är populärt.
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Matstatistik mellan åren 2006 och 2018
Matsalen år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal middagar 131 128 140 137 132 129 134 136 133 130 139 138 143
Antal portioner 7237 6686 7045 7348 7009 6643 7628 8597 9394 9461 9104 9359 9732
Genomsnittsätande/middag 55 52 50 54 53 51 57 63 71 73 65 68 68
Antalet middagar var 143 st. Antal ätande per dag var 68 (68) varav vuxna: 34 (33), barn under 10 år: 15 (15), ungdomar upp till 18 år: 12 (11),
gäster: 4 (3), lunch (inkl lunchlådor): 3 (6). Förra årets siffror inom parentes.

Populäraste rätterna 2015
Maträtt och antal ätande

Påskbuffé 112
Pasta med linsbollar 103
Italiensk buffé 96
Torsk m purjolökstäcke 93
Fisk i ugn m brytbönor 93
Vegetarisk pasta 91
Italiensk middag 90
Chili con/sin carne 90
Sommarbuffé 90
Palak Paneergryta 88

Populäraste rätterna 2016
Maträtt och antal ätande

Pasta 103
Hamburgare 95
Julmiddag 92
Vårbuffé 91
Kycklingklubba 90
Julbordsrester 86
Påskbuffé 84
Grön lasagne 83
Ugnsstekt lax 82
Färsbiffar med tzaztiki 82

Populäraste rätterna 2017
Maträtt och antal ätande

Lasagne, kött o veg 99
Julmiddag 87
Lax på saltbädd 86
Kycklinggryta/Qorn 85
Fisk Florentin 84
Tortilla 82
Indiska grytor 81
Linssoppa, varm korv mm 81
Pestoöverbakad torsk 80
Hamburgare 78
Fördelat på kategori:
vuxna: lasagne 47
barn: kyckling dragon 27
unga: lasagne 21

Populäraste rätterna 2018
Maträtt och antal ätande

Julbord 109
Lasagne (kött, veg) 97
Kycklingklubbor/kikärtsbiff 91
Hamburgare kött, veg 90
Pastasallad o rabarberkaka 89
Korv stroganoff (kött, veg) 88
Linssoppa, äppelkaka 87
Kycklinggryta Garam Masala 87
Köttfärslimpa, veg 87
Lax på saltbädd, qorngryta 86
Fördelat på kategori:
vuxna: lasagne 50
barn: julbord 33
unga: lasagne 23

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER 2017 2018
Matinbetalningar 242 106,44 268 912,00
Medlemsavgifter 30 500,00 30 750,00
Gästlägenhet 42 556,00 40 000,00
gästrummet 4 150,00 7 350,00
Matsalsavgift 3 850,00 3 100,00
Kurs 360,00 360,00
30 årsfest 4 507,00 0,00
Summa 328 029,44 350 472,00

KOSTNADER 2017 2018
Inköp gemensam mat – 256 506,10 –341 683,06
Kurs 0,00 0
Fest inköp – 3 089,10 434,00
Förbrukningsinventarier 2) – 9 277,00 –20 156,75
Förbrukningsmaterial 1) – 11 171,55 –4 039,40
Möteskostnader – 402,15 –402,15
Husets frukostar mm – 1 687,23 –586,10
Kontorsmaterial – 631,64 –2 590,08
IT-tjänster –1 485,00 – 1 485,00
Föreningsavgift Kollektivhus NU – 600,00 0
Lämnade bidrag och gåvor – 548,00 874,00
Summa kostnader –285 397,77 –371 382,54
Resultat före finansiella int. o kostn. 42 631,67 –21 7636,39

Finansiella poster
Värdeökning fond 3) 14 297,50 -6 713,91
Övriga finansiella kostnader –3 329,14 –1 911,50

Årets resultat 53 600,03 –30 361,80

BALANSRÄKNING 2017 

Utgående balans 2017 balans 2018
Tillgångar
Kassa 103,53 103,53
Plusgiro 51 047,74 21 721,787
Sparkonto 7) 80 000,00 60 000,00
Aktier och andra andelar 3) 59 525,91 51 812,00
Fordringar 4) 42 556,87 82 556,87
Lager 0,00 0,00
Summa tillgångar 233 234,05 217 194,18

Skatteskulder –33,0 –33,00
Leverantörsskulder 5) – 7 429,00 –180,00
Interimsposter 6) 9 733,50 –11 837,43
Summa kortfristiga skulder – 2 271,50 –12 050,43

Skulder och eget kapital
Startkapital –175 000,00 –175 000,00
Balanserad vinst/förlust – 6 905,52 –60 505,55
Redovisat resultat – 53 600,03 30 361,80
Summa skulder eget kapital –235 505,55 –205 143,75

Summa skulder o eget kapital –233 234,05 –217 194,18

Noter till resultat- och balansräkning:
1) Rengöringsartiklar, sopsäckar, lunchlådor, toalett- och hushållspapper.
2) Ljudanläggning, replokalsutrustning, utrustning till TV, trumset, gardinstänger,

färg till kuddis, tyg till cafétak.
3) Värdeökning fond Nordea, värde ökning avser 2016 och 2017 års värdeökning.
4) Fordringar – uthyrning gästlägenhet 2017. 
5) Martin Servera-faktura.
6) Fordringar medlemmar.

Ekonomin år 2018


