FÄRDKNÄPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2015

Inbjudan till soffmöte om gruppernas mandat
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Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Kollektivhusföreningen Färdknäppen lämnar följande verksamhetsberättelse för
kalenderåret 2015.
Medlemmar
Vid utgången av 2015 hade föreningen 116 medlemmar varav 51 boende i huset.
Utflyttade från huset: Siw Wallin och Bengt Kilén.
Under året har tre st medlemmar gått bort: Elias Berg, Lizzie Wrange, och Patricia Speer.
Inflyttade i huset under 2015 var Birgitta Blom och Kjell Dike.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften var under året 200 kr/person. Inträdesavgift för ny medlem 500 kr.
Under året har 16 medlemmar tillkommit och 7 har lämnat föreningen, antingen på egen begäran
eller inte betalat medlemsavgiften.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
 Mette Kjörstad och Staffan Arve i ett delat ordförandeskap
 Gun Hemström, vice ordförande
 Kajsa-Lena Svensson, kassör
 Kai Månsson, sekreterare
 Eva Graus och Ann Rahm, övriga ledamöter.
Styrelsen har under 2015 haft 7 protokollförda styrelsemöten. Av dessa var 4 inplanerade och 3 var
tillkomna för att lösa frågor kring nya hyresgäster. Under 2016 har vi haft 2 stycken inplanerade
styrelsemöten före årsmötet.
Styrelsen hade inom sig utsett tre representanter till Kontaktgruppen: Mette Kjörstad, Eva Graus
och Ann Rahm.

Husmöte i november
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Husmöten
Föregående Årsmöte hölls 21 februari. 16 september hölls ett Extra Årsmöte, för att välja nya
medlemmar till Kontaktgruppen samt Valberedningen på grund av utflyttning av valda medlemmar.
Färdknäppens Husmöten har hållits i 4 stycken protokollförda möten:
 31 mars Husmöte
 4 juni Husmöte
 16 september Husmöte
 17 november Husmöte
Ett öppet Budgetmöte hölls 22 januari 2015.
Revisorer
Revisorer har varit Marianne Carlsson och Tomas Backström. Revisorssuppleanter har varit Gerd
Zackrisson och Berndt Ericsson.
Valberedning
Valberedning har bestått av Lotta Bystedt, Anders Gustafsson (sammankallande) och Karin Ståhle.
Grupper verksamma i huset:
Biblioteksgruppen
Bikupan
Bokcirkeln
Dramagruppen
e-gruppen
Färdknäppskören
Fest- och underhållningsgruppen
Hushållarna
Husskötarna
Inredningsgruppen
Julbordsgruppen
Konstgruppen
Kontaktgruppen
Renhållarna
Trädgårdsgruppen
Det har dessutom funnits informella grupper som varit verksamma när behov uppstått.
Gästrummen
De tre gästrummen har haft 536 gästrumsnätter, vilket kan jämföras med 460 nätter för 2014, 441
för 2013, 475 för 2012 och 521 för 2011.
Samrådsgruppen för Familjebostäder – Färdknäppen
Vi har kvartalsvisa möten med representanter för Familjebostäder. 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. forum.
De största frågorna under året har varit






Värmen i huset, specifikt i de gemensamma utrymmena såsom allrummet
Skylten på huset
Brandsyn
Inbrott i soprummet
Planering av utbyte av träd i trädgården
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Hjälpredan
Enstaka uppdateringar av Hjälpredan har gjorts, med Lena Höög som Hjälpreda-sekreterare.
Soffor
Vi har haft följande soffor under året:
2015-04-13: Gruppers mandat och hur grupper bör fungera, det sammanfattande dokumentet blir
bilaga till protokollet från husmötet 4 juni samt sätts in i "Soffmötespärmen". De sammanfattande
punkterna sätts upp på anslagstavlan året ut.
2015-05-11: Hur vi äter med gäster i matsalen, sammanfattningen beslöts i husmötet 4 juni sättas in
i Hjälpredan flik 10.
2015-11-30: Ekonomibuffertsoffa: Inget klart besked från de närvarande på soffan, meningarna gick
isär om hur viktigt det är med finansiell stabilitet. Den struktur vi lagt upp till i 2016 års budget ökar
i alla fall tydligheten i hur vår drift går ihop, och tydligheten om vi tar av sparat kapital för t ex
investeringar. Frågan om en avsatt reserv kvarstår.
Öppet Hus
Öppet hus genomfördes 4 oktober, och vi fick besök av ca 200 intresserade. Det stora antalet till
trots fick vi inte fler medlemmar efter Öppet Hus än vad vi brukar få. Vanligen har vi haft ca 50-60
stycken besökande på våra tidigare Öppna Hus.
Övrigt
Vi har ett stort antal 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!

Festlig efterrätt en fredagsmiddag
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Biblioteksgruppens verksamhetsberättelse 2015
Biblioteksgruppen 2015 har bestått av Elias Berg, Ted Bjurwill, Anders Gustafson, Lena Hellström,
Lena Höög, Siv Lindh, Kai Månsson, Anita Persson (sammankallande), Patricia Speer och under
senare delen av året av Gerd Zackrisson. Elias Berg och Patricia Speer deltog inte i gruppens arbete
andra delen av året på grund av ålder och sjukdom och de ”fattas oss” inför det nya året, då de båda
avlidit.
Gruppen har haft sju ordinarie utannonserade protokollförda möten i biblioteket (15 januari, 1 mars,
20 april, 26 maj, 1 september, 21 september, 2 december).
Inför Världens längsta bokbord och julbokbordet samlades vi ytterligare för sorterings- och
förberedelsearbeten
Tidningstjänstgöring har under året varit januari/juli/november Anita, februari/augusti Anders,
mars/september Lena He, april Patricia, maj/oktober Kai, juni/december Siv.
I genomsnitt har 7 artiklar klippts till FKare varje vecka.
Vidare har morgontidningarna stämplats in varje morgon.
Tidskriftshyllan har fått en välbehövlig omorganisation. En ny - av Kai skänkt -hylla har satts upp
på väggen av Ted och den gamla ”lådan” har kastats.
En förfrågan om personliga tidskrifter, som önskas deponera i den gemensamma hyllan, har
skickats till alla husets innevånare. Utifrån svaren har en lista upprättats med skrifter som finns
tillgängliga i tidskriftshyllan och uppdateras efter behov. I hyllan ryms enbart de senaste numren av
tidskrifterna, vilket betyder att ständig rensning sker.
Bokutlåning och exponeringar:
154 lån har registrerats (2014:162, 2013:131). Tyvärr kan konstateras att lån av tidskrifter inte
registrerats i önskad utsträckning.
Listan över skönlitteratur har reviderats vid sex tillfällen, då både strykningar och tillägg gjorts.
Efter noga övervägande har en ny låneanteckningsbok inköps. Den gamla, som var sönderfallande,
har hållit sedan inflyttningen i huset 1993 och finns nu bevarad i arkiv. Påminnelser om ej
återlämnade böcker har genomförts vid ett par tillfällen och givit gott resultat.
I fönstren har som ”Månadens bok” exponerats
Sonja Åkesson – diktsamling (av Anders), Tarjei Vesaas: Fåglarna (av Lena Hö), böcker med
författare med efternamn på ”W”, Elias Canettis: Den räddade tungan och Facklan i örat (av Kai),
Arno Geiger: Den gamle kungen (av Kerstin Kärnekull), David Lagercrantz: Det som inte dödar oss
(av Gerd), Liv Strömquist: Kunskapens frukt (av Anita).
Vidare har följande böcker fönsterexponerats: Tomas Tranströmer-verk pga hans död, Lars Ahlinverk pga jubileumsår, Günter Grass-verk pga hans död, Svetlana Aleksijevitz-verk pga Nobelpriset,
Jonas Hassen Khemiri: Allt jag inte minns pga August-priset, Ivar Lo-Johansson: Kungsgatan pga
Årets Stockholmsbok, CM Bellman pga 275 år.
Nya böcker och material till arkivet Inköpta böcker:
Motormännens Sverige Vägatlas, Gunnar Wetterberg: Wallenberg – ett familjeimperium, Gösta
Friberg: Andra världskriget på Söder, Kjell Johansson: Mammas gata – berättelser från
förorten,Werner Aspenström: Samlade dikter 1943-1997, Alla tiders Stockholm. Riksintressen för
kulturmiljövården, Arno Geiger: Den gamle kunden i exil, Jens Andersen: Denna dagen, ett liv. En
biografi över Astrid Lindgren, Elise Karlsson: Linjen, Cecilia Torudd: En dag med mormor.Tåget
hem och En dag med morfar. Sova borta, Tre svenska pjäser, Agneta Pleijel: Spådomen – en flickas
memoarer, Henning Mankell: Svenska gummistövlar,Jan Guillou: Blå stjärnan, Jonas Hassen
Khemiri: Allt jag inte minns, Svetlana Aleksijevitz: Bön för Tjernobyl: Krönika över framtiden och
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Kriget har inget kvinnligt ansikte och Tiden second hand. Slutet för den röda människan, Karin
Johannesson: Den sårade divan.
Gåvor,
vilket även innefattar böcker som återfunnits namnlösa på deponeringshyllan: Kjell Westö: Hägring
38, Arkadij Vaksberg: Aleksandra Kollontaj, Lena S. Karlsson: Scenens lust och magi, DN 150 år,
Bruno K. Öijer: och natten viskade Annabel Lee, Johan Eriksson & Roland Svensson:
Stockholmska mötesplatser – på spårvagnarnas tid, Ulla Ginsburg: Till alla lycka bär, Malcolm
Gladwell: David och Goliat- konsten att slåss mot jättar, Anders Gullberg: City – drömmen om ett
nytt hjärta. Moderniseringen av det centrala Stockholm 1951-1979, Olivia Bergdahl: Efter ekot,
Sara Mannheimer: Handlingen, Martina Montelius: Oscar Levertins vänner, Ninni Schulman:
Flickan med snö i håret, Göran Greider: Städerna som minns Joe Hill – en svensk-amerikansk
historia.

Lena Höög inviger Världsboksdagen i april

Pressklipp & annat till Arkivet:
Hyresgästen 3/2010 (om FK), Fambonytt 3/98 (om Siv L i FK, Sockenstugan, Tullstugan,
Prästgårdshagen), Blekinge Nyheter 28/11-14 (Kerstin K hos Karlskronas seniorförening), Nya
Wermlandstidningen 20/12-14 (om Eva Paulsson i Årjäng), Mitt i 17/2 ”I kollektivhuset står
middagen på bordet (om FK), teaterprogrammet Paret, Arbetet 30/1 ”Tillsammans andra halvan av
livet”, Siv Ls 90-års-sång, Dagens etc 30/3 ”Full fart i kollektivlivet” (om FK – Lena He o Staffan
Arve), Malmö pensionären 2015-2016 ”Ett bra boende?” (om MKBs Sofielunds kollektivhus), SvD
26/7 ”Cykeltrend bromsar in” (Torsten Kindströms uttalande), Året runt 48/2015 ”Vi bor på 72 kvm
– men har 500 extra” (Ulrika Egerö om kollektivhusboende), Södermalmsnytt 3:9/10 ”Kollektiv för
andra halvan av livet (om FK), dödsannonser: Elias Berg och Lizzie Wrange.
Aktiviteter:
- 3 februari Kristina Lundgren berättade om sin bok om Ada Nilsson
- 4 februari 21 FK-are till Dramaten för Trettondagsafton och
- 10 februari besökte regissören medlemmen Åsa Melldahl FK för att berätta om uppsättningen,
- 24 mars redovisade filmaren Maud Nycander att filma dokumentärer
- 23 april utställning om bra/dåliga bokomslag maa Världsbokdagen - Lena Hö invigde
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Joe Hill tillsammans med Anders och Ted

- 26 maj Joe Hill-stund med Anders och Ted
- 1 juni berättade Eva-Karin Gyllenberg med rubrik Stockholm på trekvart
- 29 juli berättade Yumiko Yanagisawa från vårt systerkollektiv Kankanmori i Japan
- 9 augusti 15 FK-are till Stockholms Stadsteater för att se Sara, Sara, Sara och
- 19 augusti besökte författaren America Vera-Zavala för att berätta om pjäsen
- 16 augusti Världens längsta bokbord, där ca 20 (+ bokbidragare) FK-are satsade stort och
inbringade 2.547 kronor till matkassan
- 29 september berättade medlemmen Ola Holmgren om Ivar Lo-Johansson, som varit död 25 år
- 6 oktober Poetiska promenader eller Poetiska stationer genomfördes 10-minuters pass med poesi i
verkstaden, motionsrummet och takrummet med Anders, Kai och Per Demérus
- 14 oktober Mats Persson om Södra Station innan Färdknäppen byggdes
- 23 oktober utställning av sport- och idrottsböcker delvis ur FK-innevånarnas bibliotek – invigdes
av Tomas Backström och
- 9 november berättade forskaren Helena Tolvhed om kvinnors idrottande. HTs bok På damsidan –
feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990 fanns till försäljning
- 3 november visade med kommentarer vår nye granne Kjell Dike filmen om FK från 1998
- 15 november berättade Staffan till the o kaffe om Peru-resa
- 25 november berättade Lotta Bystedt ur jubilaren Jean Sibelius liv med ord och musik
- 27 nov utställning Pippi Långstrump 70 år – samarbete med matlag ett, som förgyllde med upptåg
- 2 december berättade Maj Wetterstrand och Kai om sin resa Bland grisslor, falkar och vittrutar
- 9 december intervjuades Gunilla Boëthius av Torsten Kindström om sin bok Ofri – en passion från
70-talet. Boken fanns till försäljning
- 10 december sedvanliga bokbytardagen med Nobelfesten på TV i bakgrunden – böckerna kom
huvudsakligen från Lizzie Wranges dödsbo
- 17 december berättade ambassadören Börje Ljunggren om Kinas utveckling med särskild fokus på
landets betydelse i ett globalt perspektiv. Hans bok Den kinesiska drömmen fanns till försäljning
- 27-30 december visades vid den sedvanliga morgonträffen kl 09 fyra Lars Molin-filmer
(Midvinterduell, Saxofonhallicken, Kunglig toilette, Potatishandlaren).
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Slutord:
Året har erbjudit många givande samtal och upphetsande aktiviteter. Gruppen har med stor
tacksamhet mottagit förslag och önskemål om evenemang och bokinköp och med glädje konstaterat
att husets nya innevånare deltar både med idéer och aktiviteter. Vi har alltså åter fått del av mångas
kunskaper och erfarenheter.
Gruppen
hade på agendan att tänka kring ev förändringar och ommöbleringar i biblioteksrummet. Vår nya
tidskriftshylla har hittills blivit resultatet och nu inväntar vi möjlig restaurering innan vi tänker
vidare.
Årets budget
var ganska snäv eftersom vi deltog i Världens längsta bokbord påhejade av många i huset. Genom
”ett kosmetiskt grepp” delades bokbordskostnaden med fest- och underhållningsgruppen.
Året har alltså varit mycket givande
inte minst för att vi samarbetet med andra grupper som konstgruppen, fest- och
underhållningsgruppen och matlag ett. Det har varit viktigt och stimulerande inslag i vår
verksamhet och det inbjuder till vidare samarbeten.
Så… vi ser fram mot ytterligare arbetsamma och glada stunder med Er både angående aktiviteter
och läsande.
/Rapporterat av Anita

Verksamhetsberättelse 2015 ”Bikupan”
Kajsa-Lena Svensson, Majsan Isaksson, Karin Flöjte, Siv Lindh, Lena Hellström, Jan Bjerninger,
Eva Paulsson, Kai Månsson, Gun Hedén och Karin Ståhle
Gruppen Bikupan har under året haft 8 möten med minnesanteckningar: 7/1, 4/2, 4/3, 9/4, 6/5, 10/6,
12/8, 1/10.
2 filmkvällar: 27/5 ”Inte bara honung” och 4/11 ”Bee Movie” med honungsprovning.
1 informationskväll: 3/6 kom Biodlare Anita Persson från Ekerö berättade om sina bin.
Familjebostäders kontrakt med Bee Urban upphörde 31/3, kupan inspekterades av Lotta FabriciusKristiansen 12/5, allt såg bra ut, inga sjukdomar, samhället hade överlevt och var aktivt. Kupan
hämtades av Bee Urban 13/5.
Kontakt togs i februari med biodlare Anita Persson på Ekerö, Anita var villig att placera en kupa
hos oss på taket. Efter några missförstånd backade vi och började leta efter en ny kontakt. Ny
kontakt, biodlare Mia Malcyne. En ny bikupa kom och blev placerad på vårt tak 14/7. Vi är bivärd
till Mias bin och har skrivit en överenskommelse med avstämning en gång per år.
Efter en kall vår och en regnig sommar blev det ingen honungsskörd, den lilla mängden honung
som fanns i kupan fick bina som del av sitt vinterfoder.
Gruppen Bikupan, har till uppgift att var bivärd till ett bisamhälle på takterrassen genom att
samarbeta med ansvarig biodlare och bi-intresserade inom Färdknäppen.
Stockholm 2016-01-04
Karin Ståhle för Bikupan
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Karin S berättar om hur bin tillverkar och lagrar honung

Verksamhetsberättelse från Bokcirkeln 2015
I gruppen har följande ingått: Bibbis, Eva G, Eva P, Margareta E, Olga, Siv, Torsten S och
Annalena(kusin till Eva G)
Vi har träffats en gång per månad och då livligt diskuterat den bok vi alla läst.
De böcker vi läst är:
 P. Modiano: Lilla Smycket,
 H-V. Holst: Förlåtelsen
 Merete Lindström: Dagar i tystnadens historia
 Lena Sundström: Spår
 Kristofer Ahlström: Ett liv för lite.
 Kyong-sook Shin: Ta hand om min mor,
 Lotta Lundberg: Timme noll.
 Albert Camus: Främlingen,
 Göran Tunström: Skimmer.
/Eva G för Läsecirkeln

Verksamhetsberättelse för Dramagruppen 2015
I Dramagruppen har följande ingått: Eva G, Eva P, Gun Hedén, Lotta, Kerttu, Majsan, Marianne C,
Marianne L, Monica H, Siv och Tomas.
Eva G och Tomas har fungerat som inspiratörer och” lett” det hela.
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Vi har träffats 4-5 gånger per termin, till en början i motionsrummet. Det visade sig att det var
svårjobbat där bl.a. pga. akustiken och har sedan flyttat upp till matsalen. Vi har då senarelagt tiden
för våra sammankomster.
Vi har arbetat med uppvärmningslekar, dramaövningar, improvisationer och med texter som
Sandro-Key Åbergs ”Prator”.
Deltagarna har gått in med liv och lust, skrattet har flödat men även allvaret.
Det finns möjlighet för fler att delta i gruppen 2016, kontakta Eva G eller Tomas.
Eva G för Dramagruppen

Verksamhetsberättelse för e-gruppen
Medlemmar vad vid början av året Lena Berg, Kerstin Kärnekull och Kajsa-Lena Svensson.
Gruppen har under året fått tre nya medlemmar, Tomas Backström, Ted Bjurvill och Torsten
Kindström.
Fem möten har genomförts inkl ett i januari 2016.
I Färdknäppen finns tre datorstationer; i biblioteket med sv/v laserskrivare och Windows 8 (2014), i
rökrummet med Skype och Windows 7 (från Tomas B 2014) och svartvit laserskrivare/skanner
samt på kontoret med färgskrivare och kopiator. Den nya 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. Vi har dock inte lyckats att få skannern att fungera, än.
Under året ersattes kontorsdatorn av en ny, som Torsten K fått som gåva från grannhuset. Den
gamla har bibehållits eftersom den har några program (bl. a Power Point och bildbehandling) som
inte finns på den nya. På kontoret finns också skanner, som inte fungerar på grund av att det inte går
att uppdatera drivrutinerna. . När färgpatronerna i kontorets laserskrivare tar slut kommer den att
skrotas och ersättas av skrivaren i allrummet.
Kajsa-Lena och Torsten har lagt ned stort arbete på att få igång den nya datorn och på att se till att
all utrustning och alla uppkopplingar fungerar.
Kerstin ansvarar för och administrerar föreningens hemsida. Avsikten är att lägga över hemsidan på
WordPress under 2016 för att fler ska kunna administrera. Färdknäppen har under året fått ett eget
webbhotell hos Loopia, fardknappen.se. Alla som vill kan nu 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”. Lena B har gjort ett förslag till struktur som E-gruppen kommer att
testa med intresserade grupper i huset 2016.
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 administratörslösenord till husets datorer.
Tomas Backström

Lena Berg

Ted Bjurvill

Torsten Kindström

Kerstin Kärnekull

Kajsa-Lena Svensson
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Verksamhetsberättelse för Fest och Underhållningsgruppen 2015
Gruppen har under året bestått av: Marianne C, Heike G, Bernt E, Lilian B, Eva G och Gerd Z.
Planering och möten under året: 23/2, 9/4, 28/5, 29/6, 12/8.






Ted och Bernt spelar och vi gissar 19/3. Vinnaren får tre matkuponger (Lilian B)
Balalajkaorkestern 16/4 te och mackor efteråt.
Trädgårdsfest 23/8 mat, underhållning, tipspromenad m.m.
Besök på Odd Fellows ordenshus 21/5
Pysseldag 6/12 med nära och kära.

Några av husets musikanter på trädgårdsfesten

Följande filmer har visats under året:









Lindansaren
Artificiell intelligence (Gerd och Elias de enda åskådarna)
Life of Brian
Potatishandlaren
Baddjävlar
”Det står efter livet” en dokumentär om Sara Lidman
Tillsammans är man mindre ensam
Inte bara honung

/För Fest och Underhållningsgruppen/ Gerd Zackrisson
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Verksamhetsberättelse 2015 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, Elias Berg, Birgitta Blom, Lotta Bystedt, Marianne Carlsson, Per och Anne
Demérus, Kjell Dike, Olga Englund, Bernt Eriksson, Eva Graus, Anders Gustafson, Monica
Havbom, Gun Hemström, Marianne Isaksson, Bibbis Löthén, Lizzie Wrange och Gerd Zackrisson.
Vi har även utomboende: Annika Ask, Tony Burden, Ingrid Eckerman, Marianne Edenborg, Bengt
Etzler, Natasha Leliouk och Peter Modesta.
Under året har vi repeterat 25 ggr och gett 2 konserter, genomfört en workshop med publik samt
sjungit vid minnesstund för Lizzie Wrange.
Varje ordinarie repetitionstillfälle är 2 x 45 minuter och innehåller följande övningar:




uppvärmning – andningsövningar, uppmjukning av kroppen
uppsjungning – tonbildning, sång/skalövningar
repetition – aktuell repertoar

Färdknäppskörens julavslutning i december

Konserter
9/4 kollektivhuset Sockenstugan, Kärrtorp: ” på resa med Färdknäppskören” Akanamandla –
Cykeln – Falk min falk – Natt i Moskva – Joj mamo – Chiribim – Bäbä/The Continental – Juliana –
Segel och segel – Naba bantu – Länge leve livet. Extra: Slutkör
18/12 Julkonsert på Färdknäppen: Goder afton – Staffansvisa från Nås – Maria går på törnestig När juldagsmorgon – Tomtarnas julnatt – Lucia – Och flickan – Domardansen - Deck the halls –
Två små röda luvor
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Workshop med publiken
Vi sitter i ring varannan körmedlem, varannan gäst. Körledare Heike lär ut sånger på gehör
7/6 Mia och Marianne kanon i 4 stämmor – Namnpresentation – Bäbä/The Continental – Chiribim
– Broder Jakob som kördans – Högt i ett träd i Kalifornien med klapp – Slangrap (fyra olika rytmer)
- I like the flowers som kanon
Minnesstund
28/11 på Färdknäppen för Lizzie Wrange: Och flickan – Lilla båt – Chiribim
Stockholm 6 januari 2015 / Heike Gustafson och Lotta Bystedt

Verksamhetsberättelse Glögg och Julsånger
”Gör ett avbrott i julstöket! Kom och sjung julsånger, drick glögg, ät pepparkakor m m och ha det
allmänt trevligt”
Färdknäppens årliga tradition hade i år hörsammats av ca 40 personer. En kväll som anordnades för
15:e året i rad av Gun Hemström och i år med hjälp av Kajsa-Lena Svensson och Karin Ståhle.
Förutom den goda hemgjorda glöggen som Staffan Arve och Lena Hellström bjöd på serverades,
bl.a. gorgonzolakulor rullade i krossade pepparkakor, stollen, mjuk pepparkaka, chokladbitar.
Lena Höög & Kerstin Hellstrand inledde kvällen med några folkvisor på Nyckelharpa. Gun
Hemström och Per Demérus ledde julsångerna som vi sjöng tillsammans. Bernt Eriksson spelade
Tomtarnas vaktparad på dragspel med komp av Per Demerus på gitarr. Eva Graus läste en
julberättelse och kvällens musikgäster Jenny Almsenius & John Van Leer avslutade kvällen med
Knalle Juls vals, Juletid i Göteborg och Det lider mot jul.
Det blev en varm och trivsam kväll och sångglada är vi ju som bekant i vårt hus.
Färdknäppen 18 januari 2016 / Gun Hemström

Glögg och julsånger för femtonde gången den 15 december
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Hushållarnas verksamhetsberättelse 2015
Matlagsrepresentanter:
 Matlag 1 Gerd Zackrisson
 Matlag 2 Torsten Seth (tog över efter Bengt Kilén )
 Matlag 3 Margareta Edling (tog över efter Ann Rahm )
 Matlag 4 Lena Berg
 Matlag 5 Ted Bjurwill (tog över efter Heike Gustafson )
 Matlag 6 Anita Persson (tog över efter Mette K. )
Under året har vi:
 haft 5 möten
 ett extramöte 18 januari
 inga soffor
Under året har 11 gästmatlagare placerats ut i matlagen. Under en period var det så stort intresse för
att delta i matlag att en kö upprättades. Vid årets slut finns dock ingen kö. Gruppen hoppas att den
befintliga skriftliga informationen till gästmatlagare sprids till alla berörda och
att gästmatlagarna inte ska behöva ansvara för disken ensamma - speciellt på fredagar.
Vidare har gruppen upptäckt att besluten från Hushållarnas möten inte spridits i matlagen.
Uppmaning om att antingen skicka ut minnesanteckningarna per mail eller rapportera vid
matplaneringsmötena har utgått.
Nyinköpt: Skärbrädor, tallrik till mikron, stekpannor, rund kaffeburk, teskedar, mixerstav,
hushållsvåg, elvisp, porslin, pumptermos, decilitermått.
Matberedaren Robot Coupen har demonstrerats vid två olika tillfällen.
Matpriset höjdes till 9 kronor per kupong. Antal ätande har under året varit 7723, varav 94
sommarätande. 2014 var det 7887 antal ätande. Bokbordet gav 2547 kronor till matkassan.
/Hushållarna genom Ted 9 jan -16

Matlag 6 lagar fredagsmiddag
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Verksamhetsberättelse för 2015. Husskötarna
Gruppen har bestått av Staffan Arve, Per Demérus, Marianne Carlsson, Monica Havbom, KajsaLena Svensson, Maj Wetterstrand.
Gruppen har haft 5 möten under året och varit representerad vid Färdknäppens kvartalsmöten med
Fambos förvaltare, husvärd m.fl.

Per byter en av lamporna vid entrétorget

Vi har gjort fortlöpande insatser för att huset ska fungera tekniskt och praktiskt:
 Bytt ut trasiga lampor och lysrör
 Smort lås och gångjärn
 Monterat den nya kontorsinredningen
 Installerat ledljus i källarutrymmen
 Genomfört brandsyn av allmänna utrymmen
 Utfört viss möbelreparation
 Varit delaktig i akustikförbättringen av takrummet
 Deltagit vid slutbesiktning av köksrenoveringen
 Följt upp installeringen av Aptus låssystem
 Kontinuerligt samarbete med husvärden
 Felanmälningar
 Hållit uppsikt på avfallshanteringen
Renhållarna – Marianne C och Monica H – lämnar egen berättelse.
/Per D för Husskötarna

Inredningsgruppens verksamhetsberättelse 2015
Medlemmar: Lilian Bodin Eriksson, Olga Englund, Lena Höög, Mona Isaacs, Majsan Isaksson,
Anita Persson, Maj Wetterstrand, Monica William Olsson och Siw Wallin som sammankallande.
Siw flyttade till Södra Hammarbyhamnen i oktober. Då åtog sig Lena Hö och Maj att leda gruppen
till årets slut.
Det bestämdes även att inredningsgruppen ska läggas ner efter fullgjort uppdrag. Detta
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informerades om på årets sista husmöte den 17 november.
Gruppen har haft sju möten samt fyra arbetstillfällen.
Lilian BE och Bernt Eriksson skruvade fast sitsarna till 14 st. öglestolar.
Maj och Kajsa-Lena S inhandlade på IKEA tre nya Agenstolar och nya bord samt arbetsstolar och
bordslampor till kontoret.
Hela gruppen möblerade om kontoret efter en ritning som Maj W gjort och som godkänts av
styrelsen och husmötet. E-gruppens Kajsa-Lena S hjälpte till med flytt av datorer och omdragning
av kablar. Rummet blev klart den 4 november.
Maj W sprayade en ny Agenstol i grön kulör med placering på torget.
Lena Hö sände motion till styrelsen angående demontering av pentry-trinetten i allrummet. Den
avslogs i avvaktan på allrummets ommålning och besked om allrummets utformning från
biblioteksgruppen.
Siw W tog initiativ till förbättring av takrummets akustik och kallade på konsulten från
Hörselfrämjandet för förslag och anbud. Vi föreslog att arbetet skulle bekostas av den sk. 300kronan, totalt 12.900:-. Detta godkändes av styrelsen.
Vi begärde ytterligare två anbud och antog det lägsta anbudet 8.894:- från AllAkustikTak. Arbetet
utfördes på en dag 16 september 2015. Resultatet blev mycket bra.
Den stora vävstolen ersattes av en mindre donerad av Mariann L. Nya väggfasta tidningshyllor
donerade av Kai M har ersatt lådorna på golvet.
Köptes två nya torkmattor till torget som bekostades av Husskötargruppen/städsektionen. Monica H
och Maj gjorde inköpet.
Inventarielistan som inredningsgruppen har ansvarat för vidareutvecklades av Majsan I och
resulterade i en ny blankett. Nu får varje arbetsgrupp uppdatera listan för de inventarier som ingår i
respektive grupps ansvarsområde. Majsan för in ändringarna i husets inventarielista och håller den
aktuell. Redovisning sker årligen vid årsmötet.
Gruppens budget har varit 5.600:-. Kvar vid årets slut finns 561:-.
Inredningsgruppen / Maj Wetterstrand
Verksamhetsberättelse för Julbordsgruppen
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Årets julbord blev en variant på tidigare års julbord. Den röda duken ersattes av ett lakan. 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 (hopsättning), Noa Blomberg och ett av Bibbis
barnbarn (dekor), Majsan Isaksson (bak), Kerstin Kärnekull (bak, krokan, dekor och julbord), Eva
Graus (keramikhus) och Lena Hellström (pepparkakshusdeg) bidrog. Figurer, ljusslinga och backar
finns i källarförrådet inför 2016. Den röda duken finns hos Kerstin. Nästa jul bör ännu fler barn och
ungdomar få möjlighet att dekorera!

För julbordsgruppen/Kerstin Kärnekull
Konstgruppens verksamhetsberättelse 2015
Gruppens medlemmar har i år varit Lilian Bodin, Olga Englund, Margareta Edling,
Eva Graus, Anita Persson, Maj Wetterstrand, Monica William-Olsson, Eva Paulsson.
Konstgruppen har under året haft fyra ordinarie möten och ett antal arbetsmöten. Gruppen har
arrangerat/deltagit i bl a följande evenemang: "Rita porträtt" - vi ritade av varandra utan att se på
papperet - en workshop som efter viss övertalning lockade flera till intensiv aktivitet (några av de.
bästa resultaten sattes upp på pelaren i entrén), "Sex ord om mig" - en gissningstävling som fick
många fyndiga bidrag, en magnoliafest i trädgården, en pelarutställning med egna och andras (mest
egna) haikuer, som fick stor anslutning, en anonym utställning med "Föremål som jag plockar fram
till jul" som fick många lustiga, personliga bidrag.
Flera vilande förslag kvarstår till nästa år, bl a dekoration av pelaren i entrén, en "höstsalong", flera
workshops m m.
Husets tavlor som har varit spridda på olika håll har samlats i förrådet i B-huset.
Anita och Maj verkställde.
Konstgruppen förlägger numera sina möten till kvällstid för att möjliggöra även för yrkesarbetande
färdknäppare att delta i gruppen möten.
Färdknäppen, 8 januari 2016
Konstgruppen genom Eva Paulsson
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Magnoliafest och körsbärsblom

Kontaktgruppens verksamhetsberättelse 2015
Kontaktgruppens medlemmar har under året varit Bengt Kilén, Heike Gustafsson, Eva Graus, Ann
Rahm, Eva Paulsson och Mette Kjörstad. Bengt och Heike avgick under året och ersattes av Tomas
Backström och Majsan Isaksson.
Under året har det skett många om- och inflyttningar i huset. Elias Berg, Lizzie Wrange och Patricia
Speer gick alla bort under sommaren/hösten. Bengt Kilén och Siw Wallin flyttade till Hammarby
Sjöstad, så totalt 4 lägenheter har förmedlats.
Kontaktgruppen har därför haft mycket att göra med att förmedla lägenheter internt och externt,
intervjuer och administration. Gruppen har haft 9 möten och 4 kontaktmiddagar.
Nya hyresgäster är Kjell Dike och Birgitta Blom, Kerstin och Gino Folco, Britt Östlund och Henrik
Öbrink.
Under året har 251 förfrågningar om medlemskap och kollektivhusboende besvarats. Huvuddelen
(161) inkom i anslutning till artikel i Södermalmsnytt i anslutning till Öppet Hus. Det kan
konstateras att åldersgruppen 60-69 år är rikast representerad och nästan 90 % av de ensamstående
sökande är kvinnor.
Under året har Monica William Olssons arbete med att ta kontakt med nya intresserade som hör av
sig till huset tagits över av Anita Persson.
2016-01-06
För kontaktgruppen / Mette Kjörstad
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Verksamhetsberättelse för Renhållarna 2015
Renhållarna har under året haft fyra möten.
Städlagen har varit representerade av: nr 1. Anita Persson, 2. Lena Hellström, 3. Bibbis Löthén, 4.
Siw Wallin/Lena Brorsson, 5. Eva Sandstedt, 6. Gun Hedén, 7. Lilian Bodin. Marianne Carlsson
och Monica Havbom har som representanter för Renhållarna, eller dess s.k. Städsektion, deltagit i
Husskötargruppens möten under året.
Resultatet av fönstertvätten utföll positivt även 2015.
Marianne C har inför 2016 lagt upp städschema.
Vid årsskiftet avgick Marianne Carlsson från Renhållarna och Husskötarna.
Monica Havbom för Renhållarna

Verksamhetsberättelse för Trädgårdsgruppen 2015
1. Under vår- och sommarsäsongen 2015 kunde vi njuta av en härlig blomprakt i trädgården. Den
var resultatet av den stora satsningen på jordförbättringar, lökar och plantor som vidtogs hösten
innan. Ett tjugotal personer bidrog dessutom till vårens båda trädgårdsdagar. Sedan kom regnet och
så småningom också värmen och allting prunkade under sommarmånaderna alltmedan ogräset bars
bort.
2. Hösten-15 präglades av nya idéer och planer. Den gemensamma höstdagen lockade något fler
än 20 boenden till 4 timmars trädgårdsarbete. En liten rosenträdgård med lavendel anlades.
Magnolian flyttades till en mer levnadsglad plats i huvudrabatten och små blomsterlökar smög vi
ner i välplacerade grupper. Trädgårdens fuktiga och mörka partier ifrågasattes. Förutsättningarna
för en ljusare trädgård undersöktes ingående såsom körsbärsträdens utbredning och ansningen av
den gamla asken. Idéerna om trädens framtid togs upp på två husmöten. Dessutom fick alla besvara
ett frågeformulär (se bilaga). Sammanställningen av detta visade att 39 personer totalt hade svarat
medan 33 personer angav ett klart ja på frågan om de båda körsbärsträden ska tas ner, och 4
personer röstade ett otvetydigt nej. Inga beslut har dock fattats på Färdknäppen. Endast
bostadsbolaget har förklarat sitt positiva gensvar.
3. Några lärospån från årets arbete är: a) Inga krasse-frön bör spridas ut i trädgårdslanden då de
sprider sig så kraftigt att de tar över andra blommor. b) De vattnings- och skötselscheman som
uppställs på våren inför sommaren fungerar inte bra. c) Inomhusgruppen har gjort ett intressant
återbruksarbete bland blommorna i huset.
4. Antalet sammanträden har varit 8 stycken under år 2015. Varje möte har föregåtts av en
lägesbeskrivning av gruppens ekonomi. På det sättet har ett konstruktivt planeringsarbete kunnat
ske under särskilt andra halvan av året.
5. Medlemmarna i trädgårdsgruppen är Siv Lindh, Gun Hedén, Kajsa-Lena Svensson, Karin
Ståhle, Majsan Isaksson, Marianne Ljung, Ann Rahm, Karin Flöjte och Eva Sandstedt.
För Trädgårdsgruppen
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Planteringsdags i trädgården

Bilaga: Sammanställning av svaren på de tre frågorna angående trädens framtid i vår trädgård.
(nov.-dec. 2015)
Fråga 1: Ska båda körsbärsträden tas bort och ersättas?
Sammanlagt 39 svarande varav: 33 Ja, 4 Nej, 1 Blank, 1 endast ett träd fälls det andras grenar skärs
ner.
Fråga 2: Med vilken sorts träd ska körbärsträden ersättas?
 6 anger allmänt frukt- stenfruktsträd
 7 föreslår Plommonträd
 7 föreslår Äppelträd
 7 föreslår Körsbärsträd
 2 skriver Mix apple/körsbär/plommon
Summa: 29 st äpple/plommon/körsbär, 1 spaljépäron, 4 vet ej, övriga 5 personer föreslår "låga
träd"; lågväxande vackra blommor, häck och schersmin; björk, rönnbär, ask och lönn

Fråga 3: Ska Asken beskäras? Svar: 36 Ja, 3 Nej (varav 1 säger "om det behövs")
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En av sommarens många trädgårdsfester

Allehanda aktiviteter i Färdknäppen 2015
(som kanske inte redovisas på annat ställe)

¤ kaffemorgnar (5 februari, 19 mars, 30 april, 11 juni, 10 september, 22 oktober, 3 december)
¤ yogagruppens morgonpass
¤ teaterföreställningen Paret av och med Eva Johansson & Louise Löwenberg inspirerat av bl a
intervjuer med Färdknäppare besöktes vid flera tillfällen
¤ 19 febr - Monica Havboms & Staffan Arves födelsedag-tårta
¤ 22 febr - Kai Månsson spelade upp fågelsång och visade fågelbilder förberedande fågelutflykt
¤ Fambos Magnus Nilsson, brevbärar-Kalle och ständiga tidningsbudet honung-tackades
¤ 8 mars och 18 november - Mariann Ljung samlade vävintresserade
¤ Earth hour i biblioteket 20.30-21.30
¤ 3 april - Anne & Per Demérus inbjöd till knytis + bjudtårta långfredagen
¤ 8 april - Mette Kjörstad om Tyresö kommuns Sydafrika-projekt
¤ 12 april - Siv Lindhs 90-årskalas
¤ Kvarglömt från tvättstugan hängdes på lina i trädgården för att hitta ägare. Maj Wetterstrand
och Anita Persson initierade
¤ Anne & Per och Lotta Bystedt inbjöd till knytis-middag i matsalen
¤ 28 maj – Staffan erbjöd seglingstur – Gudrun Hubendick och Lena Höög hängde på erbjudandet upprepades i augusti
¤ 29 maj vernissage initierad av Kerstin Kärnekull med en ”mycket liten” italiensk utställning om
bla Färdknäppen – 6an serverade bubbel
¤ 19 juni - Karin Ståhle inbjöd till midsommarmiddag
22

27 juni – Majsan Isakssons pensionärs-tårta
1 juli - Eva Graus, Majsan, Gun Hedén sommarmiddag – 24 personer hörsammade
3 juli – Lena Hellström sommarmiddag – 17 personer kom
4 juli - Lena He:s födelsedagstårta
9 juli – Anita inbjöd till knytis-middag i trädgården
16 juli - Anne D, Bibbis Löthén, Lotta sommarmiddag – 24 personer kom
Margareta Edling & Tomas Backström anmälde koltrastpar på balkongen
20 juli – fruntimmerstårtor av Anita, Gun Hed, Gerd Zackrisson, Anne D, Margareta, Eva G
till kalaset kom Radio P4 och gjorde reportage
¤ 23 juli – Anita, Gerd, Ann Rahm sommarmiddag – 23 personer kom
¤ 26 juli startade den ständigt pågående textil-insamlingen för återvinning
¤ 29 juli – Olga Englund, Ted Bjurwill sommarmiddag – 27 personer kom
¤ 1 augusti – Lena He inbjöd till knytis-middag på taket
¤ 11 augusti - Anne & Per Ds dragspelande vän från Ryssland i biblioteket
¤ 11 september – fågelutflykt med Kai
¤ 26 september o 10 oktober ”Startarkurs för fler kollektivhus” ledd av Kerstin och Birgit Assarson
i Sockenstugan med 18 deltagare för utomboende i Färdknäppen och Sockenstugan. Samtidigt
pågick en studiecirkel om ”Att bo i kollektivhus” för samma målgrupp i samarb med ABF, ledd av
Anita
¤ 4 oktober Öppet hus besöktes av 200 personer
¤ 28 november Minnesstund för Lizzie Wrange
¤ 14, 15, 16 december besökte TV-team från den fransk-tyska kanalen ARTE för intervjuer
om ”lyckan och kärleken” i andra halvan av livet. Maj & Kai samt Lilian Bodin-Eriksson &
Bernt Eriksson dokumenterades intensivt. Resultat Alla hjärtans dag 2016
Flera media har besökt oss under året. Resultaten kan betraktas här ovan och i
biblioteksgruppens verksamhetsberättelse
¤ 15 december – glögg och julsånger initierat av Gun Hemström
¤ 24 december deltog 25 personer i julaftonslunch
¤ 25 december – Lena He:s och Staffans juldagsmorgongrötfrukost
¤ 30 december – Karin S, Lena He, Siv Lindh, Gun Hed, Monica H fixade lutfiskmiddag
¤ 31 december – Lena He & Staffan inbjöd till nyårs-knytis
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
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Lutfiskmiddag 30 december

Studiebesök
1 arkitekturstuderande från Chalmers, 2 norska arkitektstudenter från Arkitekturhögskolan i Bergen,
5 personer från Oslo studerande seniorboende, 6 personer, som funderar hur de själva ska ordna sitt
boende, Besök från Kaggeholms folkhögskola, Landstingsrådet för vård och kultur - Anna
Starbrink, 2 forskare från projektet om kollektivboende och hållbarhet i Göteborg,
Göteborgsgruppen ”Bo ihop” + kommunrepresentanter önskar idéer för sitt egna nya hus, 8
personer, som funderar kollektivhus i Vaxholm, Ett par från Köpenhamn i kollektivhus-tankar, 6
personer från en liten by i Baskien. De har bildat en förening i syfte att bli fler i bogemenskap, 10
personer från Baerums Eldreråd med planerar på senior-bygge, 13 personer huvudsakligen
verksamma inom socialsektion från Barcelona, USA-student från Chicago studerar
kollektivhusboende och svensk modernism, 5 personer från PRO, 5 japaner inom socialsektorn,
Arkitekt från Kanada, 3 forskare från Pablo de Olavide University i Spanien ang seniorboende, 8
personer från Vestigia Fastigheter o Ingarö Seniorboende Kooperativ hyresrättsförening, Arkitekt
från Dreamstudio Architecture vill sprida idéer till London, Spansk student, Norskt besök..
Insamling till Läkare utan Gränser har resulterat i 12.546 kronor. Insamlingar har ägt rum vid
födelsedagstillfällen som för Anne D, Siv, Gun Hed och som kondoleans till Elias Berg och Lizzie
Wrange. Så har våra flaskor och burkar idogt burits av Anne D och Maj mfl. Tack för det!
/Anita P

24

Färdknäppens lucior och stjärngossar

Foto Gun Hemström och Kerstin Kärnekull
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