
Styrelsen
Under verksamhetsåret
har följande personer in-
gått i föreningens
styrelse: 
Anna Carlsson, ordförande 
Tobias Wedin, kassör 
Mattias Bengtsson Byström

Ann-Sofie Bergman

Eva Bolin 

Sara Hillborg

Rustan Rydman

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 Tobias Wedin. Anna
Carlsson har haft ansvar för avpricknings-
listorna i matsalen.
Revisorer: Göran Finnveden och 
Erik Ridderstolpe.

Valberedning: Jonas Förare, Martin Castor och

Cia Schubert.

Informatör: Sofia Rickberg
Repr i Brfs styrelse: Fredrik Bergman

Kommunikation
Det finns en brevlåda i matsalen för med-
delanden till styrelsen. Styrelsen har också
en epostadress:
kollektivhusetsodrastation@gmail.com. För-
eningen har facebook-grupper för att un-
derlätta kommunikationen, dels finns en
grupp för samtliga KHF-medlemmar, dels
finns grupper för styrelsen, matlagsansva-
riga samt de fyra olika matlagen.

Information 
Under  har vi haft trevliga studiebesök
från såväl Tyskland som Japan med ledare
som tar hit nya grupper varje år, men även
svenska grupper som söker inspiration och
kunskap har hittat till oss. Inflödet till lis-
tan med människor som vill veta när en 
lägenhet säljs är konstant men har under
 varit högt, och det blir ofta några in-
tresserade till när det till exempel skrivs om
kollektivhus i tidningar. Just nu (mars
) är det hela  intresserade personer
som får ett mejl när en lägenhet annonseras
ut i bostadsrättsföreningen. Vi har en hem-
sida: http://sodrastation.org/ som admini-
streras av Mattias Bengtsson Byström. 
Sofia Rickberg

Maten och matlagen
Ansvariga för matlagen har varit:
Matlag 1: Anna Holmgren och Cecilia
Strömberg, som under hösten ersattes av
Ann-Sofie Bergman.
Matlag 2: Ingrid Sillén, Anna Rogalska Hed-
lund 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.
På årsmötet  bestämdes nya priser

för maten.

Matlag 1
Vi är  medlemmar i matlaget. Det är god
stämning, alla tar ansvar och bidrar med
kreativa lösningar. Cecilia Strömberg har
avlösts av Ann-Sofie Bergman, som nu är
matlagsansvarig tillsammans med Anna
Holmgren.
Inkomsten i genomsnitt per vecka för

hela året är  kr. Intäkterna har ökat
med  kr/vecka på hösten jämfört med
våren.
Antal ätande har ökat. På våren var det

 per dag, på hösten var det  trots en
liten dipp veckan före jul, då enstaka dagar
var nere i drygt  ätande. Populäraste
maträtten  var lasagnen på måndagar.
Anna Holmgren och Ann-Sofie Bergman 

Matlag 2
Vi är tre ansvariga i vårt matlag, det funge-
rar bra. Vi turas om så att vi ändå gör
samma antal pass som de andra matlagen. 
Vi hade  ätande i genomsnitt under

våren och  under hösten.
Populärast var påskbuffén och färslimpor

(både kött och vegetarisk). 
Vi har regelbundna möten med matlaget

för att få in synpunkter på matlagningen
och rätterna.
Anna Rogalska Hedlund, Niklas Hedlund, 

Ingrid Sillén

Matlag 3
Under  har matlag  fokuserat på att få
ihop en meny som håller budget, då vi låg
en bit över i början av året. Ambitionen att
bara servera ekologiskt kött och fisk är en
avgörande faktor. Vi provade att dra ner på
mängden kött då vi serverade korv stroga-
noff och tacos, men det var svårt att få
maten att räcka till alla då. Från hösttermi-
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Välkomna till årsmötet 2020 söndagen den 29 mars kl 16.00–18.00 i matsalen.

Surkålskurs för andra året i rad. Kina Sjöström
har fyllt sina burkar.

Maja Carlsson och Jack Sahlin dekorerar 
pepparkakor.

Fredrik Bergman och Rustan Rydman lagar
mat.

Anna Carlsson.
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nen bytte vi leverantör från Martin Servera
till betydligt billigare Axfood och har sedan
dess snarare legat under budget. Dock har
Axfood inte ekologiskt kött och fisk. Vi be-
höll i stort sett samma meny hela året. Vi
har haft glädjen att välkomna flera nya
medlemmar till matlaget under året och ty-
värr även tagit avsked av några riktiga klip-
por. Matlagsansvariga Ingrid Ryberg och
Kina Sjöström har från januari  med
varm hand lämnat över uppdraget till våra
nya medlemmar Erin Small och Helena 
Eitrem.

Matlag 4
Ekonomin ser bra ut nu. Vi har hållit budget
och gått lite plus. I genomsnitt så har det
varit  ätande per middag under våren 

och  ätande per middag under hösten.
 personer har varit medlemmar och

gjort pass i matlag . Mycket god stämning,
alla tar sitt ansvar och allt flyter på. Vi hade
sista veckan innan sommaruppehållet och
firade i dagarna tre med extra festlig meny.
Under hösten har vi haft en fredagsmiddag
istället för en torsdag. Det var gott och trev-
ligt. Sara Hillborg

Lokaler och aktiviteter 
Vi har genomfört två städ-/arbetshelger
under året, en per termin. Den ena avsluta-
des med gemensam fest i caféet. Vi har även
haft ett -marsfirande och flera pubkvällar
där husbandet har spelat. Andra aktiviteter
som har ordnats av medlemmarna har varit
informationskväll om bokashi, surkålstill-
verkning, kräftskiva, luciatåg, julbakning
med barnen, syjunta, samt ett välbesökt
öppet hus.
Under hösten hade vi problem med en

vattenskada i matsalen och städskrubben.
Det har också varit problem med inbrott,
skadegörelse och obehöriga i de gemen-
samma lokalerna. Styrelsen har gått ut med
information om detta och att det är viktigt
att alla hjälps åt att hålla koll på att dörrar
och kranar är ordentligt stängda.

Musikrummet: Erik Ridderstolpe:
Musikrummet används flitigt. Både unga o

lite äldre tränar och spelar ofta. Det har nog
aldrig varit så stor aktivitet som i år. I
musikrummet står husets utrustning bl.a.
sånganläggning, basförstärkare och
elektroniska trummor. Det senaste
tillskottet är ett bra begagnat elpiano. Vi
samsas om ett begränsat antal nycklar för
att vi ska veta att det är musikintresserade
som vistas i rummet. Samarbetet fungerar
mycket bra och tack alla som står ut med
att vårt ljud tränger ut ibland! Husbandet
tränar nästan varje vecka och har under
året haft flera väldigt lyckade cafekvällar! 
Stans bästa publik!
Frågor om musikrummet och nyckelansva-
rig Erik RidderstolpeMLG 15, 3tr.

Gästrummet och gästlägenhet: Gästrummet
bokas via almanacka på anslagstavlan i bot-
tenvåningen. Sverker Isaksson och Anna
Carlsson har hand om nycklarna till rum-
met. Gästrummet har använts flitigt under
året. Det har funnits gäster i rummet 

nätter. 
Gästlägenheten i huset bokas via EM

Mattsson, men KHF är ansvariga för stor -
städning av lägenheten en gång per termin.
Kontaktperson från KHF är Sverker Isaks-
son. Sverker tittar till gästlägenheten då och
då när den inte är bokad för att se att den
städas ordentligt. Hans kontaktuppgifter
finns tillgängliga i lägenheten.

Målarrummet Ett härligt rum som kunde
användas mera. Det finns gott om pyssel-
material; 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 korridor och
matsal.

Kuddrummet: Under år  har kuddrum-
met använts flitigt av föreningens barn och
deras vänner. Kuddrummet är ett rum med
kuddar, rutschbana och ribbstol att klättra
i. Fönstren har säkerhetslås och hela golvet
täcks av mjuka mattor i robust gummi. 
Kuddrummet är en viktig del i kollektiv-

husets gemenskap. 
Lisa Persson och Cia Schubert

Snickarrummet: 
Aktiviteten i snickarrummet har varit hög
under året. En bordssåg samt en geringssåg
och diverse handverktyg har införskaffats.
En liten men entusiastisk skara har på-

börjat byggandet av en ny bardisk till caféet.
Magnus Höglund

Byteshörnan:
Det har varit ett väldigt tryck på byteshör-
nan. Som vanligt lämnar vi väldigt fina och
användbara saker och kläder till varandra.
Men ibland lägger folk dit trasiga, smutsiga,
obestämbara saker som ingen vill ha. Det
blir för mycket jobb för mig att hålla efter
och slänga. Alla får gärna hjälpa till att
rensa och slänga saker, hänga upp och rensa
bort trista kläder. Och de saker du lagt dit
som ingen tagit efter en tid, ska slängas av
dig själv. Möbler får ställas ner en vecka
innan containern kommer. Byteshörnan,
toppen för miljön och toppen för oss!
Frida Englund

Syrummet/kontoret: Kollektivhusets legen-
dariska syjuntor går av stapeln i den mysiga
grottan som kallas syrummmet.
Här finns det möjligheter för kollektiv-

husets medlemmar att sy på vanliga syma-
skiner och på en overlock. 
I syrummet finns en del resttyger att an-

vända men här förvaras också en del festsa-
ker till caféet och en del av matsalens dukar. 
Här finns också en skrivare som används

av kollektivhusets styrelse. 
Syjuntan Måttbandet har som ambition

att ses den sista torsdagen i månaden och
detta aviseras i kollektivets facebookgrupp. 
Emma Lundberg, Ingrid Sillén och Ann-Sofie

Bergman. 

Husets plusgiro är 30 35 23-5. Här betalar
du mat, medlemsavgifter och matsalsavgift.
Avgift för matsal, gästrum och medlemsav-
gift, 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. 

Luciatåg, nybakade lussekatter och pepparka-
kor till julmiddagen.

Mia Sundsten och Frida Englund vid bytes-
hörnan.

Forskaren Hiroko från Japan gör en studie om
kollektivhus. Här med Mette och Ingrid.
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Matstatistik åren 2007 till 2019
Matsalen år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal middagar 128 140 137 132 129 134 136 133 130 139 138 143 139
Antal portioner 6686 7045 7348 7009 6643 7628 8597 9394 9461 9104 9359 9732 9454
Genomsnittsätande/middag 52 50 54 53 51 57 63 71 73 65 68 68 68
Antalet middagar var 139 st. Antal ätande per dag 68 varav vuxna: 36, barn under 10 år: 14, ungdomar upp till 18 år: 11, gäster: 3, lunch 3.
Matlådor ej inräknade.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER 2018 2019
Matinbetalningar 268 912,00 298 299,90
Festintäkter 180,00
Medlemsavgifter 30 750,00 24 875,00
Gästlägenhet 40 000,00 5 289,00
gästrummet 7 350,00 1 650,00
Matsal och kafé 3 100,00 400,00
externa matgäster 500,00 0
Summa 350 472,00 330 693,90

KOSTNADER 2018 2019
Matlag 1 – 61 855,63
Matlag 2 – 66 662,45
Matlag 3 – 57 376,33
Matlag 4 – 71 057,97
Inköp gemensam mat – 341 683,06 – 8 024,80
Fest inköp – 434,00 – 188,00
Summa matkostnader – 342 117,06 – 265 166,09

Föreningsinterna arr – 314,23
Förbrukningsinventarier 2) –20 156,75 – 13 940,03
Förbrukningsmaterial 1) – 4 039,40 – 6 384,49
Möteskostnader – 402,15 – 432,30
Husets frukostar mm – 586,10 – 2 551,27
Kontorsmaterial – 2 590,08 – 789,60
IT-tjänster – 1 485,00 – 1 681,28
Föreningsavgift Kollektivhus NU – 600,00 – 600,00
Lämnade bidrag och gåvor – 874,00 0
Summa övr kostnader – 29 731,33 – 25 434,20

Summa kostnader totalt – 371 382,54 – 291 900,29

Resultat före finansiella int. o kostn. – 21 766,39 38 793,61

Finansiella poster
Värdeökning fond – 6 713,91 0
Övriga finansiella kostnader – 1 911,50 – 5 272,00

Årets resultat –30 361,80 33 521,61

BALANSRÄKNING 

Ingående balans 2019 utg balans 2019
Tillgångar
Kassa 103,53 0,00
Plusgiro 21 721,787 42 511,26
Sparkonto 60 000,00 110 000,00
Aktier och andra andelar 52 812,00 52 812,00
Fordringar 3) 82 556,87 45 289,00
Summa tillgångar 217 194,18 250 612,26

Eget kapital 30 361,80 30 361,8
Beräknat resultat – 33 521,61
Summa eget kapital 30 361,80 – 3 159,81

Skatteskulder –33,00 –33,00
Leverantörsskulder –180,00 – 76,47
Interimsposter 4) –11 837,43 –11 837,43

Skulder och eget kapital
Startkapital – 175 000,00 – 175 000,00
Balanserad vinst/förlust – 60 505,55 – 60 505,55
Summa skulder eget kapital –235 505,55 –205 143,75

Summa skulder o eget kapital –217 194,18 – 250 612,26

Noter till resultat- och balansräkning:
1) Rengöringsartiklar, sopsäckar, lunchlådor, toalett- och hushållspapper.
2) gardiner, kuddar, golv. 
3) Fordringar – uthyrning gästlägenhet 2017 och 2018. 
4) Fordringar medlemmar.

Ekonomin år 2019

Vuxna
Lasagne
Köttfärslimpa
Poké Bowl
Kassler m potatisgratäng
Korv stroganoff

Ungdomar
Tacos
Korv stroganoff
Kycklingklubbor
Nasigoreng 
Pasta med vegansk sås 

Barn
Lasagne
Linssoppa grillkorv äppelpaj
Kycklinggryta
Pasta grillade grönsaker
Korv stroganoff 

De fem populäraste rätterna år 2019 (bufféer ej medtagna)


