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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Kollektivhusföreningen Färdknäppen lämnar följande verksamhetsberättelse för
kalenderåret 2016. Den innehåller förutom styrelsens och gruppernas berättelser även en artikel om
Patricia Speer. Hon bodde hos oss, gick bort hösten 2015, och lämnade ett rikt arv efter sig i form
av konst.
Medlemmar
Vid utgången av 2016 hade föreningen 109 medlemmar varav 56 boende i huset.
Utflyttade från huset: Rainer Norén och Britt Östlund.
Inflyttade i huset under 2016 var Britt Östlund, Gino och Kerstin Folco, Henrik Öbrink, Anki
Hamrin och Heikki Saarela samt Petri Hämäläinen.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften var under året 200 kr/person. Inträdesavgift för ny medlem 500 kr.
Under året har 14 medlemmar tillkommit och 10 har lämnat föreningen, antingen på egen begäran
eller inte betalat medlemsavgiften.

Ibland är det ont om lediga rum. Styrelsen sammanträder i
hobbyrummet februari 2016.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
Mette Kjörstad och Staffan Arve i ett delat ordförandeskap
Ann Rahm som vice ordförande
Kajsa-Lena Svensson som kassör
Kai Månsson som sekreterare
Margareta Edling och Anita Persson som övriga ledamöter.
Styrelsen har under 2016 haft 9 protokollförda styrelsemöten efter årsmötet. Av dessa var 6
inplanerade och 2 var tillkomna för att lösa frågor kring nya hyresgäster. Under 2017 har vi haft 2
stycken inplanerade styrelsemöten före årsmötet.
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Frågor som har varit avhandlade och förberedda av och i styrelsen är, förutom löpande ärenden:
val av bank, vilket resulterade i ett Husmötesbeslut om byte till Ekobanken vid årets slut
nyckelförvaring och tillgängligheten till nyckelskåpet
hur göra för att fler ska deltaga och vara aktiva på Husmöten
Styrelsen hade inom sig utsett tre representanter till Kontaktgruppen: Mette Kjörstad, Kai Månsson
och Ann Rahm.
Husmöten
Föregående Årsmöte hölls 20 februari 2016. Färdknäppens Husmöten har hållits i 4 stycken
protokollförda möten:
29 mars Husmöte
6 juni Husmöte
13 september Husmöte
17 november Husmöte
Ett öppet Budgetmöte hölls 19 januari 2017.
Soffor
Vi har haft soffor under 2016 om
nyckelskåp och om förvaring av tubnyckel m fl nycklar
gästrum, vad innebär definition av gäster och hur räkna gästrumsnätter
tre stycken möten om extern kommunikation och studiebesök
inredning i motionsrummet

Inbjudan till en av 2016 års soffor i november.
Revisorer
Revisorer har varit Marianne Carlsson och Tomas Backström. Revisorssuppleanter har varit Gerd
Zackrisson och Berndt Ericsson.
Valberedning
Valberedning har bestått av Gun Hemström (sammankallande), Karin Ståhle och Monica Havbom..
Grupper verksamma i huset:
Biblioteksgruppen
Bikupan
Dramagruppen
e-gruppen
Färdknäppskören
Fest- och underhållningsgruppen
Hushållarna
Husskötarna
Inredningsgruppen
Julbordsgruppen
Konstgruppen
Kontaktgruppen
Läsecirkeln
Renhållarna
Trädgårdsgruppen
Volontärernas språkkafé
Det har dessutom funnits informella grupper som varit verksamma när behov uppstått.
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Gästrummen
De tre gästrummen har under 2016 haft 506 gästnätter, vilket kan jämföras med 536 nätter för 2015,
460 för 2014, 441 för 2013, 475 för 2012 och 521 för 2011.
Samrådsgruppen för Familjebostäder – Färdknäppen
Vi har kvartalsvisa möten med representanter för Familjebostäder. Johan Demner, Eva Ström,
Dofner Iggström samt Magnus Nilsson har representerat Familjebostäder vid dessa möten. Från
Färdknäppen har Staffan Arve varit kontaktperson, samt har ett stort antal boende i huset varit med
på mötena, i viss mån beroende på uppdrag i husets grupper. Mötena har dokumenterats i protokoll
som undertecknats av Familjebostäder och Färdknäppen. Samarbetet har fungerat bra i detta fora.
De största frågorna under året har varit
Skylten på huset
Utbyte av träd i trädgården
Stängning av hissdörrar och andra hiss-störningar
Renovering av matsal och bibliotek

Äppelträdsplantering i trädgården i april, ett resultat av samrådet med
Familjebostäder.
Hjälpredan
Enstaka uppdateringar av Hjälpredan har gjorts, med Lena Höög som Hjälpreda-sekreterare.
Öppet Hus
Öppet hus genomfördes söndag 2 oktober, och vi fick besök av 60 intresserade, mest kvinnor.
Stöd från externa medlemmar
Vi har ett stort antal externa medlemmar som ger bidrag i huset genom att vara med i matlag eller
råd och stöd i till exempel skyltfrågan, ett stort tack till alla dessa medlemmar!
Ann Rahm
Staffan Arve

Mette Kjörstad
Kai Månsson

Kajsa-Lena Svensson
Anita Persson
Margareta Edling
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Biblioteksgruppen 2016
Har bestått av Ted Bjurwill, Anders Gustafsson, Lena Hellström, Lena Höög, Siv Lindh, Kai
Månsson, Anita Persson (sammankallande), Gerd Zackrisson.
Gruppen har haft sex ordinarie utannonserade protokollförda möten i biblioteket (2 februari, 11
april, 8 juni, 22 augusti, 4 oktober, 5 december).
Med anledning av målning och upprustning av allrummet har det varit en febril verksamhet med
nedplockning och gallring av böcker och tidskrifter samt återuppsättning.
En viss omplacering har skett så att böckerna nu enbart finns på hyllorna mot matsalen samt att
tidningar, återlämnade och deponerade böcker fått en låg hylla – deponerad av Anita – mot
syhörnan.
Biblioteket har också berikats med en av Ted deponerad skivspelare.
Tidningstjänstgöring
har under året varit januari Anders, februari/augusti Anita, mars/juli Gerd, april/oktober Lena He,
maj/september Kai, juni/december Ted, november Siv.
I genomsnitt har mellan 30-40 artiklar klipps varje månad till grannar, som markerat önskemål.
Morgontidningarnas samtliga delar har varje morgon instämplats med husets logga.
Med tanke på vår sedan förra året nya tidskriftshyllas begränsade utrymmen har rensning av gamla
nummer ständigt ägt rum. Många i huset bidrar med tidskrifter till hyllan, vilket innebär att den
innehåller många viktiga och intressanta artiklar. Detta berikar!
Bokutlån
Med tanke på att biblioteksböckerna låg nedpackade flera månader har utlåningen varit något
begränsad. 129 lån är registrerade för 2016 (2015:154, 2014:162). I juni affischerades om
sommarlån för att dels flagga för nedpackningen och dels erbjuda.
Önskemålet från gruppen att även lån av tidskrifter ska förtecknas är tyvärr inte ännu helt åhörd.
Påminnelser om ej återlämnade böcker har genomförts vid ett par tillfällen med gott resultat.
I fönstren har exponerats: Inger Edelfelt: Det hemliga namnet, då den blev årets Stockholmsbok;
Lena Anderssons böcker, då hon fick DNs kritikerpris (Lagercrantzen); Aris Fioretos: Mary , då den
fick Sveriges radios årets romanpris 2016; några Lars Gustafsson-böcker maa av hans död; några
poesiböcker maa Världspoesidagen 21 mars; några Astrid Stridsberg-böcker, då hon blev ny
medlem i Svenska akademien; Ola Holmgren: Stickspår-Åtta skäl varför Bob Dylan borde tilldelas
Nobelpriset i litteratur, Bob Dylan: Tarantula och Bob Dylan – memoarer maa att BD tilldelades
Nobelpriset i litteratur
Nya böcker och material till arkivet
Inköpta böcker: Inger Edelfelt: Det hemliga namnet; Bodil Malmsten: Och ett skepp med sju segel
och femti kanoner ska försvinna med mig; Harper Lee: Dödssynden; Anneli Jordahl: Låt inte den
här stan plåga liver ur Dig, Mona; August Strindberg: Hemsöborna; Vår gröna kokbok; Tom
Malmquist: I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv; Elena Ferrante: Min fantastiska väninna,
Hennes nya namn; Maj Sandin: Götgatan, förr i tiden – nu i tiden; Jonas Nordin mfl: Drömmen om
stormakten; Peter Wohlleben: Trädens hemliga liv; Jeanette Winterson: Tidsklyftan; Linn Ullman:
De oroliga; Åsne Seierstad: Två systrar. Ett reportage; Bruce Springsteen: Born to run; Lina Wolff:
De polyglotta älskarna.
Gåvor: vilket även innefattar böcker som återfunnits namnlösa på deponeringshyllan: Werner
Aspenström: Sommar; Willy Kyrklund: Om godheten; Gunilla Boëthius: Ofri – en passion från 706

talet; Margareta Drabble: Riken av guld; Merethe Lindström: Dagar i tystnadens historia, Ingarö –
Sällsamheter och strövtåg, Långholmen – den gröna ön; Paula Hawkins: Kvinnan på tåget; Tomas
Tranströmer: Den halvfärdiga himlen, Den stora gåtan, Sorgegondolen; Magnus William-Olsson:
Eremitkräftans sånger; Harry Martinson: Aniara; Eeva Kilpi: Min kärleks höga visa, Ann Smith:
Där sjöhästar möts, Nils Ferlin: Med många kulörta lyktor; Den svenska högtidsboken; Stefan
Ahnhem: Den nionde graven; Mona Larsson & Tord Nygren: På Skansen; Lennart Alexis:
Stockholm från sjösidan; Birgitta Holm: Tusen år av ögonblick; Helena Friman & Ulla Montan:
Djur på stan; Lu Xun: Vildgräs; Helga Henschen: Uppviglingar; Etymologisk ordbok; Leif Zern:
Kaddish på motorcykel; Èmile Ajar: Med livet framför sej; Barbro Lindgren & Eva Eriksson:
Sagan om den lilla farbrorn; Mattias Berg: Dödens triumf.
Listan med befintlig skönlitteratur i biblioteket har uppdaterats efter varje möte i gruppen och
hänger för beskådan vid hyllan.
Pressklipp till arkivet:
Plan 3/2014: Eva Sandstedt: Kollektivhus för äldre; Elias Bergs begravningsprogram/Runa/Annons;
Memento 1/2016 intervju med Mette Kjörstad: Vilken fasa om allt gått i container; Lizzie Wranges
Annons/Arkivpärm; Södermalmsnytt 6/12 aug 2016 Gun Hemström reklam för activage, Arte;
(fransk/tysk TV) tre filmer om äldre och kärlek (bla Kai/Maj och Lilian/Bernt).
Skrifter där FK redovisats:
Ola Broms Wessel & Hasse Hedström: Byggemenskaper: handbok om att bygga tillsammans, 2016
(Kerstin Kärnekull intervjuad om FK som exempel på bygg- och bogemenskap)
Jacopo Gresleri: Cohousing. Esperienze internatiozionali di arbitare condiviso, 2015 (FK
presenteras som ett av sju svenska exempel)
V. Wohnbunde (red): Europa; Gemeinsam wohnen/Europé: Co-operative Housing, 2015 (DickUrban Vestbro har medverkat med ett kapitel om Sverige).

Matts Mattsson om att vara” följeslagare” på Västbanken i februari.
Aktiviteter:
3 februari ”Palestina och Israel – Vad gör en svensk ´följeslagare´ på Västbanken” docenten i
pedagogik Matts Mattsson, som forskat om lokal demokrati delgav sina erfarenheter, 24 februari
besöktes Strindbergs Intima teater för ”Shakespeares dotter” – efter föreställningen samtal med
författare och skådespelare, 14 mars antirasistkämpen/journalisten/författaren och regissören
Lawen Mohtadi berättade om arbetet med boken och filmen om Katarina Taikon (filmen visades 10
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januari), 21 mars ”Miljömärkning av produkter och tjänster – kan vi lita på märkningen och vad
står den för?” var temat för Gudrun Hubendicks kväll, 12 april ”Varje möte i livet ska präglas av
respekt” polisen och justitiedepartementstjänstemannen Jonas Trolle berättade om sin bok om
”Kapten Klänning” dvs om fd polismästaren Göran Lindberg – Torsten Kindström värd, 20 april
”Ett litterärt skafferi – om tillkomsten av Tomas Tranströmers blandbok” berättade bokens redaktör
Magnus Hallin, 22 april invigde översättaren Ulf Peter Hallgren utställningen ”William
Shakespeare – 400-årsminne” med tal, bubbel och musik, 27 april visades filmen ”Shakespeare in
love” och fest- och underhållningsgruppen fullföljde med Shakespeare-maskerad, 27 maj berättade
fotografen, kulturjournalisten Ulf Sörenson med bilder om sin bok ”Skärgården – vägvisare från
Örskär till Landsort”, Med anledning av ”Almqvist 150 år” uppmanades till musikteatern ”Kärlek
är” 19 eller 23 juli på Djurgården och dess författare fil dr Cecilia Sidenbladh från Almqvistsällskapet kom och berättade om ”Den obekväme journalisten Almqvist” 5 oktober, 11 oktober
”Lotta ger gamla böcker nytt liv” var temat när Söderverksamma bokbindaren Lotta Löwgren kom
– hon kom också med goda råd till våra medhavda välslitna böcker, 4 november invigde Kai
insektsutställning – ett samarbete med bi- och konstgruppen - som kompletterats med inlånade
insektsbilder under glas i biblioteket (22 december berätta Kai om insekterna på bilderna och gav
därmed lösningen på gissningstävlingen), 7 november berättade författaren/ journalisten Maj
Sandin med bilder om boken ”Götgatan – förr i tiden – nu för tiden”, 14 november besökte Elias
och Elly Bergs son författaren/journalisten Mattias Berg med den lovordad romanen ”Dödens
triumf”, 21 november ”Poesi på 30 minuter” – en lyckad poesikväll med Ted i musikrummet med
unikt instrument och poesi i toner, Gerd i entrégarderoben med bla svärfars dikter och Siv i hissen i
ständig rörelse med Szymborska och Öijer, 23 november var temat ”Fredlig samexistens är
möjlig!” Jan-Erik Billinger berättade med bilder om israelisk-palestinska byn ”Fredens oas” – Eva
Paulsson värd, 30 november var temat ”Per Åhlin – bildmakare & animatör” nät frilansskribenten
Elisabeth Lysanders presenterade sin bok i bilder på kända figurer, 6 december avtäcktes det årliga
julbokbordet, 27-29 december kl 09 inbjöds att under dryga halvtimmen till medhavd morgonfika
lyssna på uppläsningar ur verk av August Blanche, Rita Tornborg, Stig Claesson, Pär Rådström och
Mark Levengood, 30 december kom vår utomboende medlem litt.professorn Ola Holmgren och
talade om ”Bob Dylans ord och toner” och gav goda argument varför BD fått Nobelpriset i
litteratur.
Slutord
Året har inneburit ett flertal muskelövningar och många många har bidragit med hjälpande händer.
En process för nyttjandet av biblioteket har satts igång. Återanvändning och rationalisering är de
ledande tankarna.
Konstfacksgruppen, som utlovat tanke-hjälp har tyvärr inte kunnat fullfölja detta denna termin. Vi
hoppas på resultat och vidare kontakter med dem nästa termin.
Vidare är det dags att anpassa tidskriftslistan enligt verkligheten. Många kanske glömt att lämna
tidskrifter eller kanske ändrat sig och andra har tillkommit.
Vi har tacksamt mottagit inköpsförslag och idéer av olika slag. Vi har också samarbetat med
enskilda och grupper. Allt detta ger energi och mod till gruppen, som med humor, förunderlighet
och knepighet verkar vidare med stora förväntningar inför det nya året.
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Verksamhetsberättelse 2016 gruppen Bikupan
Kajsa-Lena Svensson, Majsan Isaksson, Karin Flöjte, Siv Lindh, Lena Hellström, Jan
Bjerninger, Eva Paulsson, Kai Månsson, Gun Hedén och Karin Ståhle
Gruppen Bikupa har under året varit vilande när det gäller möten.
Biodlare Mia Malcyne, har under året haft en bikupa placerad på vårt tak.
Gruppen Bikupan, har haft till uppgift att vara Bivärd till det bisamhället.
Kajsa-Lena och KarinS har varit behjälpliga med servisen vid arbetet i kupan under
året.
Efter en kall vår och en regnig sommar blev det ingen honungsskörd, i år heller,
det lilla honung som fanns i kupan fick bina som del av sitt vinterfoder.
Vi har sagt upp avtalet med Mia Malcyne.
Gruppen Bikupan har fått godkänt att köpa en egen bikupa med bisamhälle våren
2017.
Stockholm 2017-01-06
Karin Ståhle för gruppen Bikupan

Verksamhetsberättelse från Dramagruppen
Deltagare: Eva G, Eva P, Gun H, Henrik, Lotta, Majsan, Marianne L, Petri, Siv, Tomas.
Dramagruppen har träffats kvällstid 19.30-21 i matsalen ca 2 gånger per månad.
Vi har arbetat med uppvärmningsövningar, improvisationer och olika scener. Till en
del har vi ägnat os Shakespeare`s texter samt diktläsning på olika sätt.
Stämningen har varit hög och alla har deltagit med fantasi, engagemang, mod och
glädje. Skratten har ofta rungat i matsalen.
Eva G för
dramagruppen
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E-gruppen 2016
Medlemmar vad vid början av året Tomas Backström, Lena Berg, Ted Bjurvill, Torsten
Kindström Kerstin Kärnekull och Kajsa-Lena Svensson. Stig Knutsson har blivit ny medlem
under 2016.
Sex möten har genomförts under 2016 samt ett kommunikationsmöte med husets boende
i december. Vi har efter bästa förmåga försökt svara på frågor om utrustningen och hur
den kan användas.
I Färdknäppen finns tre datorstationer; i biblioteket med Windows 8 (2014), i rökrummet
med Skype och Windows 10 samt en trådlös svartvit laserskrivare/skanner och på kontoret
med Windows 8.1 med sv/v laserskrivare och kopiator. Skrivaren stod tidigare i biblioteket
men har ersatt en tidigare färgskrivare med alltför konstsamma färgpatroner. Skrivaren i
rökrummet har wifi-anslutning och kan användas för att skriva ut från mobiler och från alla
datorer uppkopplade till det interna nätverket FardNet i bottenvåningen, för kopiering och
för skanning. En extern hårddisk har köpts in under 2016 för att användas vid datorbyten
och liknande.
Kajsa-Lena och Torsten har lagt ned stort arbete på att se till att all utrustning och alla
uppkopplingar fungerar. Kerstin lyckades få igång skannern med benäget bistånd av nya
drivrutiner.
Kerstin ansvarar för och administrerar föreningens hemsida. Avsikten är att lägga över
hemsidan på WordPress under 2017 för att fler ska kunna administrera. Färdknäppen har
ett eget webbhotell hos Loopia, fardknappen.se. Alla som vill kan få en e-postadress med
adressen @fardknappen.se.
Under året har vi diskuterat om och när Färdknäppen ska ha mer information tillgänglig via
nätet. Färdknäppen har anslutits till Dropbox, en gratistjänst för arkiveringav dokument i
en server utanför huset i det så kallade ”molnet”. Att lägga upp och underhålla en
mmappstruktur med aktuella dokument som protokoll, hjälpresa osv kräver dock en hel
del arbetsinsatser. Frågan ligger hos styrelsen.
Tomas B och Torsten K har i uppdrag att fundera på hur vi kan förbättra kommunikationen
utåt och inåt via hemsidan mm.
Alla i gruppen har adminstratörslösenord till husets datorer.
Tomas Backström

Lena Berg

Ted Bjurvill

Torsten Kindström

Stig Knutsson

Kerstin Kärnekull

Kajsa-Lena Svensson
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Verksamhetsberättelse för Fest- och
Underhållningsgruppen 2016
Aktiva i gruppen har varit: Lilian B Eriksson, Bernt Eriksson, Heike Gustafson och Gerd
Zackrisson.
Vi har träffats 5 ggr under året för att planera och förbereda olika aktiviteter.

Färdknäppens Shakespearefest i juni.
Filmer som har visats:
Rosens namn 16/3
Gilbert Grape 23/3
Simon och Ekarna 30/3
Shakespeare in Love 27/4
Fimpen (bo Widerberg) 14/9
Vi visade en Färdknäppsrevy (Änglar finns de?) 20/1
Barbro var här och berättade om arbetet med denna.
Jan Hammarlund var här och underhöll oss 4/2.Vi fick in 4.800 kr till Läkare utan gränser.
Husbandet med Pubkväll och gäster 21/4
Maskerad med Shakespeare tema + mat och dryck 18/6
Räkfrossa med Karaoke 9/10
Pysseldag 4/12 med nära och kära inför julen.
För Fest och Underhållningsgruppen/Gerd Zackrisson
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Pubkväll i april.

Verksamhetsberättelse 2016 Färdknäppskören
Körledare Heike Gustafson
Kören startade den 8 mars 2009. Alla i huset som hade lust att sjunga inbjöds att delta på den allra
första repetitionen.
Följande har under året varit medlemmar:
Lilian Bodin-Eriksson, Birgitta Blom, Lotta Bystedt, Per och Anne Demérus, Kjell Dike, Olga
Englund, Bernt Eriksson, Eva Graus, Anders Gustafson, Monica Havbom,, Bibbis Löthén, Gerd
Zackrisson
Samt utomboende: Annika Ask, Tony Burden, Louise Dahlström, Ingrid Eckerman, Marianne
Edenborg, Bengt Etzler, Inge Gustafsson, Natasha Leliouk, Agneta Rolf, Kersti Zackrisson
Under året har vi repeterat 24 ggr, givit 2 konserter, samt genomfört en workshop med
körpedagogen Lena Björk-Franzén.
Varje ordinarie repetitionstillfälle är 2 x 45 minuter och innehåller följande övningar:
uppvärmning – andningsövningar, uppmjukning av kroppen
uppsjungning – tonbildning, sång/skalövningar
repetition – aktuell repertoar
Konserter
12/6 Sommaravslutning på Färdknäppen: en interaktiv sångstund där kören sjöng för och med
publiken. Av följande gjordes ett urval; En kväll i juni – Hoya Ho - Thuma Mina - Hamba Natim –
Lilla båt – Kom vår sol – Akanamandla – Och sången väller fram – Natt i Moskva – Falk min falk –
Nu grönskar det – Uti vår hage – Räven, råtta och grisen – Och flickan hon gör i dansen – Segel o
segel – Joj Mamo
8/10 Workshop med Lena Björk Franzén
Inbjudan till hela huset samt körmedlemmars sjungande vänner. Lena är kör-och sångpedagog med
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mångårig erfarenhet som körledare. Hon var i flera år konstnärligledare, musiklärare och körledare
vid Scandinavian School of Brussels. Hon är utbildad vid SMI, Stockholms Musikpedagogiska
Institut och har skrivit flera böcker om körmetodik. Vi började med uppsjungningar, rörelser och
röstövningar. Därefter lärde vi oss en dans till den judiska sången Gut schabes eich. Några nya
julsånger: Jingle Bells, Julen är här, Santa Claus is comin´to town. På gehör lärde hon oss en rysk
sång, Voro, voro och en gotländsk begravningssång och till sist calopsyn Sway.

Julkonsert i december.
18/12 Julkonsert på Färdknäppen: Goder afton – Staffansvisa från Nås – Maria går på törnestig När juldagsmorgon –– Tomtarnas julnatt – Och flickan – Julen är här - Deck the halls – Två små
röda luvor
Stockholm 8 januari 2017
Heike Gustafson

Lotta Bystedt
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Hushållarnas verksamhetsberättelse 2016
Matlagsrepresentanter:
Matlag 1 Gerd Zackrisson
Matlag 2 Torsten Seth
Matlag 3 Margareta Edling
Matlag 4 Stig Knutsson ( tog över Lena Bergs plats )
Matlag 5 Ted Bjurwill
Matlag 6 Ann Rahm
Eva Brandin, Kassör
Lena Hellström, Inköpare
Under året har vi haft 6 möten.
Vi har ca 4-5 gästmatlagare på kö.
Nyinköpt: Gasoltändare, Liten matberedare, Små vinglas, Tajmer till kaffemaskinen,
Äggklocka, Värmeplatta, Två kaffekannor, Bestickslådor.
Antal ätande har under året varit?
Matlagen hälsar de nyinflyttade välkomna, Petri Hämäläinen, ny i matlag 4, Gino och
Kerstin Folco, nya i matlag 2, Anki Hamrin och Heiki Saarela, nya i matlag 4 och Henrik
Öbrink, ny i matlag 6.
Britt Östlund som flyttade ut önskar vi lycka till.
Eva Brandin anger att 7573 har ätit under året.
Viktiga tips från Lena Hellström på förekommen anledning:
Ni kastar emballage i soprummet, tillplattat
Stuvar in på rätt ställe
Tar bort emballage från det som stuvas in
Är välbekanta med non-food förrådet.
Trycka hål på morotspåsarna
Hushållarna genom Ted 2 jan -2017

Matlag 5 smakar av inför serveringen.
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Husskötargruppen verksamhetsberättelse 2016
Staffan Arve, Per Demérus, Kajsa-Lena Svensson, Maj Wetterstrand. Renhållarna: Lena Brorsson
och Monica Havbom, vilka lämnar egen verksamhetsberättelse.
Gruppen har haft 5 protokollförda möten under året och varit representerad vid Färdknäppens
kvartalsmöten med Fambos förvaltare, husvärd m.fl.
Årets stora insats har varit att organisera tömning och återställning av matsal och bibliotek med
anledning av Fambos målningsarbeten och golvrenovering där. Det arbetet innefattade också
renovering och komplettering av matsalens serveringsytor (bänkskivor, bänkskåp och socklar).
Vi har också gjort fortlöpande insatser för att huset ska fungera tekniskt och praktiskt:
Bytt ut trasiga lampor och lysrör
Smort lås och gångjärn
Utfört viss möbelreparation
Utfört arbeten i samband med förändrad inredning i lilla datarummet
Anskaffat och monterat upp nytt nyckelskåp
Tömt vinden på plan 5/A-huset på trädgårdsmöbler och annat lösöre enligt krav från Fambo
Demonterat allrummets pentry och gjort iordning utrymmet för allrummets behov
Ordnat ny ändamålsenlig bygel till köksspisen
Haft kontinuerligt samråd/samarbete med vår husvärd
Skickat felanmälningar
Hållit uppsikt på avfallshanteringen
Utökat återvinningskonceptet med textilåtervinning
Stockholm 170109
För husskötargruppen/Per Demérus

Köksspisen har fått en ny bygel i mars.
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Verksamhetsberättelse år 2016 Inredningsgruppen
Under året har olika personer deltagit på möten och i arbetet.
Anita, Gun Hed, Gun-Anita, Britt, Kerstin F, Birgitta, Heike, Lilian, Bernt, Per,
Torsten K, KajsaLena, Olga
Möten
Vi har haft 7 möten. Vi har pratat om:
Datarummet, Motionsrummet och Allrummet
Vi har haft 1 soffa då vi pratade om Motionsrummet och dess funktion. En fråga
som ventilerades extra mycket var hur man skulle kunna förbättra akustiken.
Praktiskt arbete
Vi har möblerat om i datarummet. Per har byggt om larmskåpet ( gjort det
grundare)
Trinetten i Allrummet har vi sålt på Blocket för 1420 kr.
Vi har haft en av vävstolarna för försäljning på Blocket men inte lyckats sälja
den.
Vi har städat i badrummet i källaren och kastat en del saker som stod där.
Kerstin och Gino har skänkt en hylla som står i Allrummet
Anita har skänkt två låga hyllor till Allrummet.

Studiebesök från kollektivhuset Kankanmori i Tokyo i augusti.
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Verksamhetsberättelse för julbordsgruppen 2016

Årets julbord blev återigen en variant på tidigare års julbord, nu med några tak av tunnbröd och
vackra fönster av karamell. Systemet med timer fungerade inte så bra i år heller, många ryckte ut
kontakten i stället för att släcka på kvällarna. Vi behöver informera bättre om denna praktiska
lösning nästa år. Större sats behövs av den utmärkta pepparkaksdegen.
Staffan Arve (deg och hopsättning), Tomas Backström (bak och fönsteridé), Marianne Isaksson
(bak), Kerstin Kärnekull (bak, krokan, dekor och julbord), Marianne Ljung (bak), Eva Graus
(keramikhus) och Lena Hellbom (deg) bidrog. Figurer, ljusslinga och backar finns i källarförrådet
inför 2017. Den röda duken finns hos Kerstin.
För julbordsgruppen

Utställningen ”En plats i Stockholm som betytt mycket för mig” invigs i
maj.
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Verksamhetsberättelse för år 2016 Konstgruppen
Gruppens medlemmar har under året varit Lilian Bodin, Olga Englund, Margareta
Edling, Eva Graus, Anita Persson, Maj Wetterstrand, Monica William-Olson och Eva
Paulsson.
Konstgruppen har under året haft två protokollförda möten och ett flertal
arbetsmöten. Gruppen har arrangerat/deltagit i bl a utställningen ”En plats i
Stockholm som betytt mycket för mig”, en stor utställning med Patricias tavlor (tack
vare ett jättearbete av Mette Kjörstad), den sedvanliga magnoliafesten i trädgården.
Under hösten en gissningsutställning ”Insekter” i samarbete med biblioteksgruppen,
med vackra foton av Kai och många böcker om alla slags insekter.
Flera vilande förslag kvarstår till nästa år.

Magnoliaskål i trädgården i maj.

Färdknäppen, 9 januari 2017,
Konstgruppen
genom Eva Paulsson
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Verksamhetsberättelse för kontaktgruppen 2016
Kontaktgruppens medlemmar under 2016 har varit: Eva Graus, Ann Rahm, Majsan
Isaksson, Thomas Backström, Kai Månsson och Mette Kjörstad.
Vi har träffats 6 gånger under året, varav två möten i samband med lägenhetsbyten.
kontaktmiddagar
23 februari (6 personer)
9 mars (7 personer)
11 maj (6 personer)
26 april (7 personer)
10 oktober (5 personer)
31 oktober (6 personer)
13 mars träff för externa medlemmar (7 kom)
Under året har 130 förfrågningar om medlemskap och kollektivhusboende besvarats.
Av dessa är 98 kvinnor och 32 män samt 21 par. Ca 75 % har angivit ålder och av dessa är
31 personer under 60 år.
För att hålla de intresserades intresse vid liv förmedlas namnen till Stockholmsföreningen
Framtiden, som arbetar för flera kollektivhus och sprider information om
kollektivhusboende bl.a genom studiecirklar.
Mette håller i en cirkel för de som anmälde intresse då de kom till Färdknäppens Öppet
Hus i oktober.
För
kontaktgruppen
/Mette Kjörstad

Öppet hus i Färdknäppen för intresserade i oktober 2016.
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Verksamhetsberättelse från Läsecirkeln
Deltagare: Siv. Olga, Bibis, Eva P, Henrik, Anki, Catarina, Eva G
Vi har läst och livligt diskuterat följande böcker:
Bön för de stulna av Jennifer Clement
Med livet framför sig av Emile Ajar
Häxans tid av Arni Thôrarinsson
Montecore av Jonas Hassen Khemeri
Var det bra så? Av Lena Andersson
Min fantastiska väninna av Elena Ferrante
Och ett skepp med sju segel och femti kanoner ska försvinna
av Bodil Malmsten
Eva Graus för
Bokcirkeln

Verksamhetsberättelse från Renhållarna 2016
Renhållarna har under året haft fyra möten.
Städlagen har varit representerade av: nr 1. Anita Persson, 2. Lena Hellström, 3. Bibbis
Löthén, 4. Lena Brorsson/Lena Höög, 5. Karin Ståhle, 6. Gun Hedén, 7. Lilian Bodin
Lena Brorsson och Monica Havbom har som representanter för Renhållarna, eller den s.k.
Städsektionen, deltagit i Husskötargruppens möten under året.
Årets sommarstorstädning med fönsterputsning fungerade även detta år.
Lena Brorsson och Monica Havbom har inför 2017 lagt upp städschema.
2017-01-05
Monica Havbom för Renhållarna
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Verksamhetsberättelse för Trädgårdsgruppens
aktiviteter år 2016.
Under verksamhetsåret 2016 genomgick Färdknäppens trädgård
en genomgripande förändring.
Två stora övervuxna körsbärsträd 7 våningar höga och sammanlagt c:a 12
meter breda kronor sågades brutalt ner av en skicklig arborist i Familjebostäders
tjänst. Bakom de nu försvunna träden visade sig i stället 3 stycken helt andra
lika höga träd om än något glesare, men då på kommunens mark.
Frågan om träden avgjordes efter en juridisk utredning om vem som ägde dessa
- Färdknäppen eller Familjebostäder? Det skedde redan året innan (skrivelse 7
april 2015) och Familjebostäder konstaterades ha ansvaret för dessa.
Trädgårdsgruppen sökte därför ett samarbete med Familjebostäder och då i
första hand med deras trädgårdsmästare. Trädgårdsgruppen tog dock initiativet
och formulerade planeringen av trädgårdsförändringen: tidsperiod,
kostnader, marknaden av utförare, fällning, flisning, utbud av nya träd,
plantering osv. Hela tiden informerades Familjebostäders trädgårdsmästare
medan hon kom med olika tips och råd. Den avgörande upphandlingen
av företag vidtogs dock av Familjebostäder.

Arboristerna tar ned två stora fågelbärsträd i mars.

Med 3 omröstningar under tre tillfällen våren-16 fattades ett majoritetsbeslut
av oss boenden om att fälla träden. Dessutom fattades beslut om att ansa och
forma Asken i trädgårdens slutända.
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Nu återstod dock att återskapa en trädgård. Idéerna förverkligades tack vare ett
gott samarbete med Handelsträdgården Zeta där vi lyckades köpa utmärkta
trädgårdsprodukter till nyplanteringar av 3 nya träd med mera. Men arbetet
skulle aldrig ha kunnat äga rum om vi inte hade haft Vårens Trädgårdsdag-16
med en entusiastisk skara av både män och kvinnor i huset. Drygt hälften av de
boende bidrog med sin handkraft och sina finurliga lösningar för att få ordning
och liv i den sargade trädgårdsytan - utöver de traditionella vår-sysslorna med
att ställa ut trädgårdsmöblerna och sopa rent.
På vårens trädgårdsdag planterades två äppelträd och ett körsbärsträd: James
Grieve, Amorosa samt ett s.k.pysslingsträd, körsbär Bûttners Späte Rote. Ett
minutiöst vattningsarbete sommaren-16 fick dess träd att både blomma och
bära frukt. Under sommaren fick nu också solen tillträde till trädgården och
Marianne Ljungs köksbord. Vi kunde sitta och slappa i värmen, i solen och i
skuggorna som inte alls försvunnit, utan nu bar en skön svalka. Marken
blomstrade och visade sig i en prakt som vi förr inte hade sett.
Senare under Höstens trädgårdsdag deltog ett trettital personer i jobbet och
käkade mat. Nu var det dags att betona strukturerna i trädgården med kantsten
och plåtlist förutom att ställa in alla möbler.
Till trädgårdsgruppens uppgifter hör också att ta hand om husets gemensamma
blommor. Ett medvetet hållbarhetsarbete försiggår här av Karin Flöjte, Majsan
Isaksson och Karin Ståhle och vi har kunnat njuta av fräscha stora fina
pelargonier både ute och inne större delen av året.

Omplantering av krukväxter i september.

Terrassen har periodvis varit en stolthet men behöver sina entusiaster förutom
biskötarna i framtiden.
Trädgårdsgruppen/ gm. Eva Sandstedt
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Verksamhetsberättelse för Volontärernas språkcafé
Gruppen har i olika konstellationer bestått av: Kajsa-Lena, Gun Hemström, Gudrun,
Henrik, Eva Graus, Mariann Ljung ,och Majsan.
Vi har träffats på onsdagar kl. 10.00-11.30 i matsalen, med uppehåll för sommar och
jul.
Våra deltagare har kommit från Italien, Mexico, Bolivia, Tyskland, Finland och
Frankrike.
Förutom att ge tillfälle att diskutera på svenska och öva uttal, har vi vid ett tillfälle
lagat italiensk mat, berättat om svensk litteratur och lånat ut egna böcker, övat
anställningsintervju och hälsat på Marianns kolonilott.
Under våren kom 5-7 deltagare, men under hösten kom oftast bara 2-3.
För att värva fler deltagare har vi kontaktat Internationella bekantskaper och Åsö
Komvux. Problemet är att de flesta arbetar eller studerar den tid vi kan erbjuda.
Stämningen har alltid varit god och deltagarna nöjda. Vi har lärt oss mycket av
varandra om olika kulturer
Vi får se hur vi ska gå vidare.
9 januari 2017 / Volontärernas språk café grupp gm Majsan Isaksson

Volontärernas språkkafé i matsalen i september.
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Allehanda aktiviteter i Färdknäppen 2016
(som kanske inte redovisas på annat ställe)

julgranen under ledning av Gerd Zackrisson och Gun Hedén
syfte att diskutera studiebesökens ”närvarhur”
yoga. Hon har vid flertal tillfällen under året erbjudit
sina kunskaper i yoga. Under hösten har det ägt rum en gång i veckan under flera veckor
- och ominflyttade Kjell Dike/Birgitta Blom, Anders/Heike
Gustafson och Jan Bjerninger/Gudrun Hubendick till sitt nya boende
vävplanering, 2 februari
var det solvningsdax och 10 februari vävuppsättning.

Vävuppsättning i februari.
Patricia Speers tavlor i anslutning till minnesstunden för henne.
Mette Kjörstad ordnade och genomförde det stora arbetet att upplösa hemmet. 56
personer deltog vid den italienska buffén och förberedelser. Följande dag genomfördes
”restmiddag”. 10 april försåldes tavlor
kaffemorgnar (4 februari, 17 mars, 28 april, 9 juni, 8 september, 20 oktober, 1
december)
nya boende
startarkursen” för externa medlemmar i Färdknäppen och Sockenstugan sitt möte i Färdknäppen. Det första mötet var 13 februari i syfte att få fler att
engagera sig i arbetet för fler kollektivhus. Kerstin K och Birgit Assarson ledde
Earth hour” 20.30-21.30
matlagnings-”kurs” för vegg24

mediciner till läkarmottagningen för asylsökande och
gömda flyktingar. Anita ombesörjde
fågelutflykter till Ågestasjön,
Kyrksjön och Sandemar

Fågelutflykt till Grödinge i maj.
äldre-frågor
Magnolia-skål i trädgården
dagssegling på Mälaren med sol och matsäck. Så även 19 maj
sommarmiddag. 25 personer hörsammade

Sommarmiddag i trädgården i juli.
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-tårtkalas
sommarmiddag. 22 personer hörsammade
fruntimmestårtorna
sommarmiddag. 22 personer hörsammade
sommarmiddag. 21 personer hörsammade
o Henrik grillen
kolonilott
sommarmiddag.
boulekvällar initierade av Stig Knutsson
60 åringar en rungande, välplanerad, musikdans-fest
a Hellström o Staffan grillen
90
årsdag. Mer än 50 personer festade med mat, dricka, sång, tal och många hyllningar
Det är aldrig försent att börja träna”
-10 september utställning i källarkorridoren av ”Glömda persedlar” från tvättstugan
Cornelis-kväll med Gun Hemström och Jenny
mber gemensam stund för att svara på japanska forskningens uppföljning av FK
ostprovade
Öppet hus
padd- och mobilmöte

Julgranen bärs hem i december.
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julgranspåklädning med glögg – organiserat av Gun Hed och Siv Lindh
– traditionella glöggen och julsångerna – initierat av Gun Hem
jullunch med 14 färdknäppare
Mahjong-skola
edt, Anne o Per Demérus till knytis
Mängder med odaterade inbjudningar har annonserats av Anne D, Per, Henrik, Lotta, Gerd, Bibbis,
Gun Hed, Eva G, Majsan o Anita

Studiebesök från Baskien i februari.
Studiebesök: 22/2 japansk arkitekt, 15/3 två spanska forskare (Ana Fernandez, Irati García) intresserade av
boende för andra halvan av livet på uppdrag av Baskien, 19 mars Studiecirkeln ”gemenskapsboende” från
Göteborg, 7/4 Gunilla Lauthers med grupp (BIG-Vaxholm) med syfte att arbeta för kollektivhus i Vaxholm,
25/4 Silvia Sitton, Modena, 26/4 Barthélémy Massot, KKH, 9/5 grupp från Helsingfors, 6/5 Gunnar Akner
och Cheryl Akner-Kohler, 13/5 Umeå-politiker, 21/5 6 personer från BIG-Vaxholm, 22/6 Sydkoreansk
TV/CBS (Kaira Lee och filmare), 15/8 Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum, 19/8 fyra sydkoreanska studenter
från katolska universitet i Busan i anslutning till sina studier om äldreomsorg och socialpolitik, 24/8 6
boende från systerkollektivet Kankanmori, Japan. Efter middagen följde diskussion om aktuella frågor i
kollektivhusboendena, 13/9 professor Hiroko Mizumura från Tokyo tillsammansmed med doktoranden Saiko
Watanabe, 30/9 Martin Large, Stroud, 10/10 masterstuderande sydkoreanen Hyunsook Kim, 25/10 5 pers
från Tyresö Dagliga Verksamhets mediagrupp, 20/10 kollektivhusgruppen Rudbeckia i Uppsala, ?/10
studiecirkelgrupp, 11/11 KTH-studenter, 28/11 riksdagskvinnan Maria Abrahamsson (M), 3/12 fyra personer
Boihop, Göteborg
Insamlingen till Läkare utan Gränser har i år resulterat i 10.982 kronor. Insamlingar har ägt rum vid
fördelsedagstillfällen och vid Öppna huset. Så har våra flaskor och burkar oförtröttligt burits av Anne D och
Maj mfl. Tack för det!
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Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29 A, 118 54
Stockholm
Hemsida: www.fardknappen.se
E-post: info@fardknappen.se
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