FÄRDKNÄPPENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017

2

Verksamhetsberättelse 2017
Kollektivhusföreningen Färdknäppen lämnar följande verksamhetsberättelse för kalenderåret
2017, vilket blir den 25:e verksamhetsberättelsen från boende i huset. Den innehåller
styrelsens och gruppernas berättelser.
Medlemmar
Vid utgången av 2017 hade föreningen 117 medlemmar varav 56 boende i huset och 61
utomboende. Inga personer har utflyttat från huset, liksom inga nya inflyttade boende.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften var under året 200 kr/person. Inträdesavgift för ny medlem 500 kr.
Under året har 12 medlemmar tillkommit och 19 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
 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 2017 haft 6 protokollförda styrelsemöten efter årsmötet. Av dessa var 4
inplanerade och 2 var tillkomna för att lösa frågor kring konstituering, hyra av gästrum samt
nyckelhantering. Under 2018 har vi haft 2 stycken inplanerade styrelsemöten före årsmötet.
Styrelsen har förberett husmöten.

Bild 1 Styrelsemöte i verkstaden

Frågor som har varit avhandlade och förberedda av styrelsen är, förutom löpande ärenden:





Hantering av hjälpnyckeln
Uppdatering av föreningens försäkring
Genomgång av kassörsfunktionens innehåll, för att avlasta kassören
Några stadgeuppdateringar
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Kontakter med Dunderbacken i deras arbete att gå från kooperativ hyresrätt till vanliga
hyresrätter
Styrelsen hade inom sig utsett tre representanter till Kontaktgruppen: Mette Kjörstad, Kai
Månsson och Ann Rahm.
Husmöten
Föregående Årsmöte hölls 18 februari 2017. Färdknäppens Husmöten har hållits i 4 stycken
protokollförda möten:


 28 mars Husmöte
 8 juni Husmöte
 12 september Husmöte
 16 november Husmöte
Ett öppet Budgetmöte hölls 18 januari 2018.

Bild 2 Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholm, var ordförande vid årsmötet i februari 2017.

Soffor
Vi har haft soffor under 2017 om





Nyckelfrågan i ett större perspektiv, 4 feb
Vad är det som inte syns när man gör det, och vad är det som syns när man inte gör
det? Rent hus alltså, 27 april
Hur ska vi möblera terrassen? 21 juni
Infomöte om våra datorer, skrivare och annan utrustning i huset, 21 nov

Revisorer
Revisorer har varit Heikki Saarela och Tomas Backström. Revisorssuppleanter har varit Gerd
Zackrisson och Berndt Ericsson.
Valberedning
Valberedning har bestått av Gudrun Hubendick (sammankallande), Henrik Öbrink och Eva
Paulsson.
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Grupper verksamma i huset:
Biblioteksgruppen
Bikupan
e-gruppen
Färdknäppskören

Bokcirkeln
Dramagruppen
Fest- och
Hushållarna
underhållningsgruppen
Husskötarna
Inredningsgruppen
Julbordsgruppen
Konstgruppen
Kontaktgruppen
Motionsgruppen
Renhållarna
Trädgårdsgruppen
Det har dessutom funnits informella grupper såsom Tillfälliga Belysningsgruppen och 25årsgruppen som har varit och är verksamma när behov uppstått.
Gästrummen
De tre gästrummen har under 2017 haft 427 gästnätter (547 personer), vilket kan jämföras
med 2016 då det var 506 gästnätter, 536 nätter för 2015, 460 för 2014, 441 för 2013, 475 för
2012 och 521 för 2011.
Externa kontakter, Samrådsgruppen för Familjebostäder – Färdknäppen samt med
Stadsdelsförvaltningen och Sisab
Vi har kvartalsvisa möten med representanter för Familjebostäder. Johan Demner, Eva Ström
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
 Stängning av hissdörrar och andra hiss-störningar
 Renoveringsfrågor
 Utbyte av kyl och frys i vårt gemensamma kök
 Belysning i trädgård och inomhus
 Råttproblem i trädgården
För att framföra våra synpunkter på planteringar i husets närhet och på träd som blåst ner och
ska återplanteras har vi haft ett par möten med Stadsdelsförvaltningens parkenhet, det har
upplevts som värdefullt och varit en vänlig och innehållsrik atmosfär och utbyte. Dock har vi
inte sett att förvaltningen ännu tagit till sig våra synpunkter på bland annat mera ljus i vår
trädgård.
Det har varit byggnation i vår närhet, SISAB rev en förskola och kommer bygga nytt. I
samverkan med våra grannfastigheter har vi haft kontakt och besök från projektledare för att
begränsa störningar från trafik, buller, damm etc.
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 34 intresserade.
Stöd från externa medlemmar
Vi har ett stort antal externa medlemmar som ger bidrag i huset genom att vara med i matlag
eller på annat sätt ge stöd och råd i olika frågor, 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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Färdknäppen 25 år
Inför jubileumsåret 2018 bildades en öppen arbetsgrupp för att kläcka idéer, att uppmuntra
alla grupper och personer att tänka på året med olika aktiviteter samt att försöka samordna det
som händer, så att inte allt inträffar under samma period.
Hittills har Ann Rahm, Anita Persson, Bernt Eriksson, Eva Paulsson, Gerd Zackrisson, Gun
Hedén, Kerstin Kärnekull, Lilian Bodin-Eriksson, Lotta Bystedt och Siv Lindh deltagit i
möten (28 september, 15 november, 18 december).
Minnesanteckningarna har exponerats på anslagstavlan.
Teman i planeringen har hittills varit fest, minnen, foton, musik, städning, mat, samvaro,
utställning.
Familjebostäder har påmints om våra gemensamma intressen i den bostadspolitiska myllan
och på vilket unikt sätt vi tillsammans i våra specifika roller skapat och utvecklat
Färdknäppen under de 25 åren.
Familjebostäder har uttryckt stöd till oss i vårt 25-års-projekt.

Biblioteksgruppen
Har bestått av Ted Bjurwill, Anders Gustafsson, Lena Hellström, Lena Höög, Siv Lindh, Kai
Månsson, Anita Persson (sammankallande), Gerd Zackrisson.
Gruppen har haft fem ordinarie utannonserade möten i biblioteket (6 februari, 10 april, 29
maj, 4 september, 31 oktober), där det förts minnesanteckningar. Inför ”Världens längsta
bokbord” krävdes flera möten bl a för att sortera. Också inför årets två vernissager har
arbetsmöten ägt rum.
Ted deponerade på uppmaning sin grammofon i biblioteket. Det finns dock inte möjlighet att
lägga upp lager av skivor och eftersom den inte nyttjades har den återgått till ägaren.

Bild 3 Färdknäppen deltog i ”Världens längsta bokbord” med stor sedvanlig framgång.
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Den gamla stämpeln med vår logga, som
tjänat i 23 år, ansågs uttjänad. Men med en
uppfräschning blev den som ny och står
åter till vår tjänst.
Vidare har gåvan av korgar fått hjul och
tjänar som material för besökande barn.
De står under hyllorna med skönlitteratur.
Uppslagsverket NE har på begäran bytt
plats och finns nu bredvid
dagstidningshyllan mot syhörnan.
Bibliotekets blad i ”Hjälpredan” har
uppdaterats bl a med anledning av
förflyttningarna efter förra årets renovering.

Bild 4 Uppfräschad stämpel i bruk.

Tidningar och tidskrifter
har under året varit januari/september Anders, februari/augusti Anita, mars/oktober Lena He,
april/november Kai, maj/december Gerd, juni Ted, juli Siv.
I genomsnitt har mellan 30-40 artiklar klippts varje månad till grannar, som markerat
önskemål.
Morgontidningarnas samtliga delar har varje morgon instämplats med husets logga.
Med tanke på vår tidskriftshyllas begränsade utrymmen har rensning av gamla nummer
ständigt ägt rum. Några tidskrifter med ”lång livslängd” behålls dock en längre tid i hyllan
ovanför leksakerna.
Många i huset bidrar med tidskrifter av olika slag. Eftersom många skrifter enbart dyker upp
sporadiskt och enbart med ett nummer har gruppen beslutat att lämna ambitionen att hålla en
tidskriftsförteckning.
Bokutlån
149 lån är registrerade för 2017 (2016:129, 2015:154).
I detta ingår böcker men också tidskrifter, som är stämplade. Påminnelser om ej återlämnade
böcker har genomförts vid ett par tillfällen med gott resultat.
I fönstren har exponerats: Bengt Martin: Sodomsäpplet, då den blev årets ”Stockholm läser”bok; böcker av Torgny Lindgren och John Chrispinsson, då de avlidit; Nobelpristagaren; alla
nominerade till August-prisen med de böcker som redan fanns i biblioteket; Johannes
Anyurus, då han blir August-pristagare; Fogelströms böcker maa av 100 år; Helga Henschens
böcker maa av 100 år.
Böcker och Arkivmaterial
Inköpta böcker: Bengt Martin: Sodomsäpplet, Elena Ferrante: Den som stannar, den som går.
Åren mitt i livet, Åke Smedberg: Sprängskiss av en jaktberättelse, Birgitta Ohlsson: Duktiga
flickors revansch, Karin Bojs: Min europeiska familj de senaste 54000 åren, Johannes
Anyurus: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, Grannar, Elisabeth Bengtson-Opitz:
Anti aging för röst, Agneta Pleijel: Doften av en man, Majgull Axelsson: Ditt liv och mitt,
Kjell Westö: Den svavelgula himlen, Elena Ferrante: Det förlorade barnet, Zadie Smith:

7

Swing time, Kjell Johansson: Familjen, Jan Guillou: 1968, Johan Lindberg: Stockholm då och
nu, Mikael Niemi: Koka björn, Kzuo Ishiguro: Begravd jätte och Återstoden av dagen.
Gåvor (vilket även innefattar böcker som återfunnits namnlösa på deponeringshyllan):
Jan Pedersen: Fågelsång. 150 svenska fåglar och deras läten, Fjodor Dostojevskij: Idioten,
Latinskt skollexikon (av Chr. Cavallin), Stefan Ersgård & Christer Strandberg:
Stockholmsbilder 1926-1946, Carla Waal: Harriet Bosse – Det nya seklets skådespelerska,
Peter Robinson: En märklig affär, David Lagercrantz: Det som inte dödar oss, Joel Dahlberg:
Bankbluffen – så blir du blåst på dina pengar, Mats-Eric Nilsson: Äkta vara. Guiden till
oförfalskad mat, Elias Canetti: Facklan i örat. Berättelsen om mitt liv 1921-1931, Camilla
Grebe: Älskaren från huvudkontoret, Nadine Gordimer: Breven från Johannesburg, Fredrik
Backman: Britt-Marie var här, Malin Persson Giolito: Störst av allt, Mark Connoly,
Margareta Greenwood & Gleoff Wallis: Dublin – the mini rough guide, Fabrizio Ardito:
Sardinien, Teresa Czerniewicz-Umer: Krakow, Peter Robinson: I mörkrets skugga, Ingmar
Bergman: Laterna magica.
Listan med befintlig skönlitteratur i biblioteket har uppdaterats efter varje möte i gruppen och
hänger för beskådan vid hyllan.
Litteratur där Färdknäppen beskrivs:
Choi, Jung Shin & Paulsson, Jan: Senior Cohousing Projects in Scandinavia, Eumunhaksa
Publishing Co, Seoul Korea (2015).
Pressklipp till arkivet:
- Mitt i Västerort 8/11 Babs Drougge: De bor ihop – men ändå var för sig (om Fristad o
intervju med Ingela Blomberg); M Magasin 1/17 Åsa Hansdotter: Nu bor vi i kollektiv igen
(Ulrika Egerö /KNUs ordf/ intervjuad o Slottet i Lund); Sveriges Natur 2: (kollektivet
Stacken, som gör sin egen el);
- Färdknäppen: SLA 13/12-16, Jönköpingsposten 9/1, Uppsala Nya Tidning 18/12-16,
Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Nya Wermlands Tidning 19/12-16 Karin Persson:
Delad glädje är dubbel glädje (om
huset intervjuer med Ted o Anita);
Svenska journalen dec-16 Rebecka
Källquist: Patricias arv räddar
kvinnors liv (Mette & Kerstin K
om Patricia Speers gåva till
Läkarmissionen); Tapen med
radioprogrammet ”Fråga barnen”,
som inspelades i FK med barn som
frågade FK-boende; Plan 2 Kerstin
Kärnekull: Var finns alternativen?;
LFT 8/3 Bo tillsammans en
uppåtgående trend (intervju med
Eva Sandstedt); www.wwf.se/bobygg Mer hållbart när vi bor och
bygger tillsammans (intervjuer bl a
med Färdknäppare);
Bild 5 Gruppen Voices of Humanity med musiker från Iran och
Syrien i matsalen i mars.
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Huvudstadsbladet 21 maj Maj Wetterstrand: Vi hörde till de mera konservativa; Skärgården
34 Från nord till syd på tio timmar (Lena Hö och Karin S på skärgårdsutflykt); Stad
idag/teater Reflex september PAF var en tilldragande man, framförallt till sättet (intervju
med Eva P); UNT 16/7 Lotta Lille (Ted spelar i Uppsala); etc 15/10 Kollektivhuset 2.O:
Framtidens boende? (Tullstugan o Anita); DN nov Marcus Andersson: Stockholm vimlar av
singlar (kommentar av Eva S).
Aktiviteter
16 januari ”Att tjänstgöra för Läkare utan gränser” läkaren Märit Halmin, 30 januari ”Al
Gores Climate Reality Project - Klimatförändringarna” med Jacob Wranne (tidigare barn i
huset), 13 februari ”Kom och titta på våra bilder från Vilnius” av Kai och Maj, 28 februari
docenten i konstvetenskap Elisabeth Hidemark ”Hemma på Bråte, en herrgård i 1800-talets
Värmland”, 6 mars ”Voices of Humanity” – en grupp musiker från Syrien och Iran, 24 mars
vernissage av inlämnade bidrag till ”Slangord” – Anders invigde – tävlingen i ordförståelse
berikade våra ordförråd, 27 mars trubaduren och författaren Ulf Bagge med musik och ord
”Per Anders Fogelström 100 år”, 20 augusti ”Världens längsta bokbord” där FKs bord
befolkades av 12 Färdknäppare och många var behjälpliga med sortering och bärande – en
stor framgång med många kontakter och spridning av idén med vårt boende – 3.042 kronor
berikade matkassan, 11 september gitarrkonsert med Ted och gitarrekvilibristen George
Gulyas i biblioteket, 10 oktober ”På sommarjobb i Norge” med Petri, 16 oktober ”Hur löser
vi Alzheimers gåta?” forskaren och läkaren Per Karlsson, 9 november ”Fallet Macchiarini –
en hel del lärdomar” Kjell Asplund – ordförande för Statens medicinska etiska råd, 10
november ”Folkskolan 175 år” vernissage med husets gamla skolböcker och skolkort Gudrun invigde, 22 november ”Poesikväll” – Lena He med teckenspråk i cykelutrymmet i
källaren, Siv längst in i källarförråden, Gerd i städskrubben och Eva G i bastun, 27 november
”En resa i Minnesotas svenskbygder” med Margaretas o Tomas´ bilder och berättelser, 8
december ”Julbokbordet” med i FKs gömmen utrensade böcker, 14 december ”Helga
Henschen 100 år” med professor Birgitta Holm, 27 december Kjell om sitt första möte med
FK o visade filmen med kolasåsen, 28 december Ted om vistelsen på Capri och resultat
därifrån, 29 december filmen Änglagård.

Bild 6 Vernissage på ”Folkskolan 175 å”r i biblioteket.

9

Slutord
Eftersom biblioteksgruppen fått frågan om kriterier för inköp har en klarläggande diskussion
ägt rum i gruppen, där vi summerade tankarna enl följande: Allmänintresse, Stockholmiana,
Nobelpristagare, ”Stockholm läser”, Augustpristagare inköpes. För övrigt finns inga kriterier.
När någon föreslår är denna person välkommen till gruppens möten för argumentation. Vi
mottar tacksamt grannars idéer och kunskaper. Inför det nya året ser vi fram emot många
besök till våra möten. Och varför inte bli medlem i biblioteksgruppen?
År 2018 – vårt jubileumsår – hoppas biblioteksgruppen ska fyllas med många idéer och
lustläsande. Att vi åter ska få använda alla muskler i våra kroppar och att få fröjdas och festa.

Bikupan
Bikupan har under året varit vilande när det gäller
sittande möten.
Kajsa-Lena Svensson och Karin Ståhle har varit
verksamma med det praktiska arbetet under året.
Biodlare Mia Malcyne, hämtade sin bikupa 28
maj som varit placerad på vårt tak.
Vi har köp och målat ny kupa till det nya
bisamhället som kom den 3 juli,
nu är det Färdknäppens bisamhälle och kupa.
Det blev en kort men intensiv period för våra bin
som snabbt anpassade sig.
Vi kunde slunga honung vid två tillfällen, en gång
i biblioteket med ca 10 grannar som fick pröva på
att slunga. Sammanlagt 8 kg honung blev årets
skörd, alla i huset fick varsin liten burk.
Det blev också en lite större burk till alla matlag
och föreläsare i huset.
Invintringen gick bra vi lämnade lite honung i
kupan men bina fick även sockerlösning som de
gjorde honung av.

Bild 7 Första honungsskörden från våra egna bin.

Nu hoppas vi på en gynnsam vinter och en varm vår.
Stockholm 2018-01-07
Karin Ståhle för gruppen Bikupan

Bokcirkeln
Deltagare: Anki, Catarina J, Eva G, Eva P, Henrik, Kerstin, Olga
Bokcirkeln har träffats en gång varje månad
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Vi har läst följande böcker:
Den lilla bokhandlaren i Paris av Nina George
Svarthuset av Peter May
Hönan som drömde om att flyga av Sun-Mi-Hwang
Janne min vän av Peter Pohl
Väggen av Marlene Haushofer
Det finns annan frukt än apelsiner av Jeanette Winterson
Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark
Simma med de drunknade av Lars Mytting
Tobakshandlaren av Robert Seelhaaler
Binas historia av Maja Lunde
Det har varit givande diskussioner i samband med träffarna
Bokcirkeln via Eva Graus

Dramagruppen
Deltagare: Anki, Eva G, Eva P, Henrik. Lotta, Majsan, Marianne L, Monika H, Petri, Siv,
Tomas
Vi har träffats i matsalen varannan
vecka och jobbat med
dramaövningar, improvisationer,
dikter mm. Stämningen och
deltagandet har varit hög liksom
skrattet och entusiasmen.
I våras i samband med besök av två
stand-up vänner till Margareta och
Tomas framförde dramagruppen
teatersportövningar med interaktion
av publiken.
Vi hälsar nya deltagare välkomna till
2018
Dramagruppen via Eva Graus
Bild 8 Dramagruppen träffas i matsalen.

e-gruppen
Medlemmar vad vid början av året Tomas Backström, Lena Berg, Ted Bjurvill, Torsten
Kindström, Stig Knutsson, Kerstin Kärnekull och Kajsa-Lena Svensson.
Fem möten i gruppen har genomförts under 2017 samt ett informationsmöte för alla i huset.
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Under våren gick datorn i ”rökrummet” sönder och vi skrev en motion till husmötet om att få
köpa en begagnad. Motionen beviljades och datorn är inköpt inklusive skärm och
tangentbord. Skrivaren som stod i allrummet har flyttats till kontoret.
Färdknäppen är anslutet till Dropbox, en gratistjänst för arkivering av dokument på en server
utanför huset i det så kallade ”molnet”. Styrelsen har gjort ett förslag till hur arkiveringen av
centrala dokument som husmötesprotokoll, hjälpreda, kokbok och inventarieförteckningen
ska läggas upp. Lena B har tidigare gjort ett förslag till struktur. som E-gruppen kommer att
testa under 2018.
I Färdknäppen finns tre datorstationer; i biblioteket med Windows 8 (2014), i rökrummet med
Skype och Windows 10 (2017) samt svartvit laserskrivare/skanner och på kontoret en dator
med Windows 8, en svartvit laserskrivare och kopiator. Skrivaren i rökrummet har wifianslutning och kan användas för att skriva ut från mobiler och från alla datorer uppkopplade
till det interna nätverket FardNet i bottenvåningen, men är svår att få att fungera i nätverket.
Alla i gruppen ska ha administratörslösenord till husets datorer.
Kerstin ansvarar för och administrerar föreningens hemsida. Med hjälp av Niklas Krantz har
hemsidan flyttats över till WordPress hos vår leverantör av webbhotellet fardknappen.se,
Loopia. Nu kan hemsidan nås via nätet och Torsten kommer att ta över uppdateringen av
husets matsedel under 2018. Alla som vill kan få en e-postadress med adressen
@fardknappen.se.
Tomas Backström, Lena Berg, Ted Bjurvill, Torsten Kindström, Stig Knutsson, Kerstin
Kärnekull, Kajsa-Lena Svensson

Fest och Underhållningsgruppen
Aktiva inom gruppen har varit: Bernt Eriksson, Lilian B Eriksson, Heike Gustafson och Gerd
Zackrisson.
Vi har träffats 5 ggr under året
för planering av aktiviteter och
fester.
27/4 – Pub
26/8 – Grillfest
3/12 – Julpyssel
Filmer som visats:
Dunderklumpen
Grand Torino med Clint
Eastwood
Om Stig Petrés hemlighet / 3
delar/
En oväntad vänskap

Bild 9 Julpyssel med barn och barnbarn.

För Fest och Underhållningsgruppen/
Gerd Zackrisson
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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, Lotta Bystedt, Per och Anne Demérus, Olga Englund, Bernt Eriksson,
Eva Graus, Anders Gustafson, Monica Havbom, Bibbis Löthén, Gerd Zackrisson.
Samt utomboende: Lisbeth Andersson, Annika Ask, Helena Brambeck, Tony Burden, Louise
Dahlström, Ingrid Eckerman, Marianne Edenborg, Anna Estvik, Bengt Etzler, Kerstin
Fruchter,
Inge Gustafsson, Kurt Hedman, Le`ah Lapidus, Kerstin Laurin, Natasha Leliouk, Ylva
Löfstrand, Ulla Norberg, Agneta Rolf, Karin Wallgren, Kersti Zackrisson.
Under året har vi repeterat 25 ggr och givit 3 konserter, samt gjort ett inslag på Färdknäppens
Pubafton.
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
21/5 Vårkonsert ”Nu grönskar det ” i matsalen med två körer: Blasiuskören, dirigent
Lena König och Färdknäppskören, dirigent Heike Gustafson samt Lars Artborg,
pianist.
Blasiuskören är en nyligen bildad damkör. Röstvård och framförallt metoden ”Anti Aging för
rösten” är en viktig del av körens arbete. Efter konserten hade vi ett gemensamt samkväm
med knytismat och mer sång.
Nu grönskar det (tillsammans) – Blasiuskören 8 sånger - Du kan om du vill – Uti vår hage (tillsammans) – Färdknäppskören – Kom vår sol – Cykeln – Lilla båt – Thuma mina –
Akanamandla – Magwani – Har du visor – Chiri bim – Hamba natim – Staden vaknar
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(tillsammans)
Musiker: Maria Lindkvist, trumma, flöjt, Per Demérus gitarr, bouzouki, Anders Gustafson,
gitarr, fiol. Natasha Leliouk, piano.
19/4 PUB: Lilla Båt - Akanamandla
12/6 Sommarkonsert i trädgården med tre körer: Choralena, Dalens personalkör,
dirigent Lena Björk Franzén, Färdknäppskören, dirigent Heike Gustafson.
Kom vår sol – En kväll i juni – (tillsammans) – Lenas körer sjunger 5 sånger – Viva tutte
(tillsammans)
Färdknäppskören - Cykeln - Lilla båt – Juliana - Thuma mina – Akanamandla – (och
tillsammans) Never, never die – Hamba Natim
Musiker: Maria Lindkvist, trumma, Per Demérus, gitarr, bouzouki, Anders Gustafson, gitarr,
Lena Björk, elpiano.
17/12 Julkonsert i matsalen på
Färdknäppen: Tomtarnas julnatt Goder afton – Staffansvisa från Nås –
Maria går på törnestig - När
juldagsmorgon – Santa Claus - Deck
the halls – Domaredansen – Räven,
råttan och grisen – Julen är här –
Jingle Bells - Två små röda luvor.
Musiker: Solveig Bark, piano, Anders
Gustafson, fiol, gitarr. Roligt julquiz
och publiken sjöng med i Näktergalen.
Stockholm 30 december 2017
Heike Gustafson.

Lotta Bystedt

Bild 10 Julquizfunderingar vid årets julkkonsert i matsalen.

Glögg och Julsånger december 2017
”Gör ett avbrott i julstöket! Kom och sjung JULsånger, drick glögg, ät pepparkakor m m
och ha det allmänt trevligt”
Drygt 40 personer deltog i Färdknäppens årliga tradition! En kväll som anordnades för 17:e
året i rad av Gun Hemström.
Förutom den goda hemgjorda glöggen som Staffan Arve och Lena Hellström bjöd på
serverades bl a ostkulor m gorgonzola rullade i pepparkakskross, pepparkakor, mjuk brunkaka
m lingongrädde, julstolle och olika sorters choklad.
Programmet för kvällen:
T%8A4!SS:B6;$8EFG<A!8??FGE4A7– spelade nyckelharpa
T HA!8@FGES@B6;#8AAL?@F8A<HF?87784??FQA:8A– alla sjöng för full hals
T<GG8#BA4FBAN>8E?HA7– spelade dragspel och sjöng
TI4%4:8E;8<@?PFG8&H@<AGEB??8AF=H?58EPGG8?F8B6;FC8?478CQF<A8:8A:=BE74FG=PEA9?S=G
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T#8AAL?@F8A<HFB6;#B;4AI4A
Leer avslutade kvällen med att bjuda
på jullåtar och även en Kjell Höglund
låt.
Det blev en rolig, varm, trivsam och
stämningsfull kväll med alla
medverkande och sångglada
”Färdknäppare” med vänner.
Januari 2018
Gun Hemström

Bild 11 Fullsatt i matsalen med julsånger och glödd.

Hushållarna
Matlagsrepresentanter:
Matlag 1: Gerd Zackrisson
Matlag 2: Torsten Seth
Matlag 3: Margareta Edling
Matlag 4: Gudrun Hubendick
Matlag 5: Ted Bjurwill
Matlag 6: Henrik Öbrink (som under året efterträtt Ann Rahm)
Dessutom har ingått Eva Brandin (kassör) och Lena Hellström (inköpare).
Lena Brorsson och Lena Hellström har skött inköpen från Cervera och också kontinuerligt
inventerat förråden i källaren och köket. Per Demerus har skött inköp av kaffe vilket gjort att
vi fått billigare kaffe.
Hushållarna har haft fem ordinarie möten samt ett extra budgetmöte.
Vi har inte haft några soffor.
Bemanningen i matlagen har diskuterats vid flera tillfällen. Eftersom matlag 5 ansågs
underbemannat beslutade Hushållarna vid möte i januari att flytta en matlagare från matlag 4
till matlag 5. Beslutet fattades utan kontakt med matlag 4 (som vid mötet saknade
representant i Hushållarna) vilket föranledde kritik. Vid kommande möte i mars konstaterades
från gruppen att man haft för bråttom och borde ha rådgjort med matlag 4 innan.
Som vanligt har matlagsgrupperna haft hjälp av flera gästmatlagare. Många nya medlemmar
och icke-medlemmar har under året anmält intresse att vara gästmatlagare. Listan med
intresserade har inte fungerat så bra. Detta ska styras upp i samråd med Kontaktgruppen.
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Inköp: Megamix för särskilt budgeterade pengar, två stora bleck, brödkniv, pepparkvarn och
kompletterande inköp av små glas till efterrätter, efterrättsskålar, vanliga glas och vinglas.
Robotcoupen har varit på slipning.
Lena Höög har ordnat en pärm där man visar på olika sätt att möblera i matsalen när man har
fest. Lena Hellström och andra har bidragit med tips på möblering. Ett förträffligt initiativ.
Hushållarna är eniga om att ingredienser för olika maträtter så tydligt som möjligt ska framgå
av menyn, i synnerhet sådana som vi vet undviks av någon eller några ätande. Enighet finns
också om att vi ska sträva efter att använda råvaror efter säsong.
Under hösten har det efter
husmötesbeslut blivit möjligt för
oss att betala kupongarken med
Swish. Eftersom mottagaren
(Färdknäppen) får betala 2
kronor för varje transaktion så
kostar det 202 alternativt 602
kronor för köp av små alternativt
stora kupongark.
Antalet ätande under året har
varit 7550 vilket ger i
genomsnitt 176 ätande per
vecka. Motsvarande siffra för
2015 var 180 och för 2016 176.
Ganska konstant således.

Bild 12 Matlag 2 planerar sin matvecka.

Kostnaderna för matinköpen var 277.705 kr medan kupongförsäljningen gav 257.400 kr,
vilket innebär ett underskott på drygt 20.000. Vid ett extramöte den 7 december enades om att
vi till budgetmöte och årsmöte ska presentera tre olika alternativ för att undvika framtida
underskott.
Hushållarna gm Torsten Seth

Husskötargruppen
Gruppmedlemmar har varit Staffan Arve, Per Demérus, Kajsa-Lena Svensson och Maj
Wetterstrand. I Husskötarna ingår även Renhållarna med Lena Brorsson och Monica
Havbom, vilka lämnar egen verksamhetsberättelse.
Gruppen har haft 5 protokollförda möten under året och varit representerad vid Färdknäppens
kvartalsmöten med Familjebostäders förvaltare, husvärd m.fl.
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, samt att Per har reparerat utomhusmöbler
 Haft kontinuerligt samråd/samarbete med vår husvärd Magnus Nilsson
 Skickat felanmälningar
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Hållit uppsikt på avfallshanteringen
Per sköter återvinningskonceptet
med textilåtervinning
Maj har varit inblandad i inköp av
nya armaturer
Bevakning av att kylskåpens fötter
blir högre enligt avtal
Lyft frågor om utrymningsskyltar
”Gatuskylten” har satts upp
Bastulavarna har lyfts upp ett par
decimeter för att ge bättre
värmeupplevelse
Genomfört brandsyn på våren










Stockholm 171204

Bild 13 Utemöblerna repareras i verkstaden.

Husskötargruppen

Inredningsgruppen
Under året har Anita (första månaderna av året), Kerstin F, Birgitta B, Heike, Lilian och Bernt
ingått i gruppen.
Möten:
Vi har haft 2 protokollförda möten.
Datarummet:
Datarummets nya möblering utvärderades efter att många var missnöjda med placeringen av
framförallt skrivbordet. På husmötet den 28/3 gjorde Mette en genomgång av de synpunkter
både positiva och negativa, som kommit fram. Senare återställdes den ursprungliga
möbleringen. Oklart av vem. Inget beslut om detta har fattats.
Motionsrummet:
Planerna på att förbättra akustiken gick inte att genomföra pga. brist på beviljade medel. Vi
hade äskat 12 000 kr och beviljades 200 kr.
Inga inköp har gjorts under året
4/1 2018
För inredningsgruppen / Heike

Tillfälliga Belysningsgruppen
Sedan längre tid har behovet av förstärkt belysning varit uppenbar - huvudsakligen i takrum
och allrum. Genomgång av belysningen i hela huset Färdknäppen utfördes i september av
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Anita och Maj och behovslista upprättades. Det har varit ett samarbete med
Husskötargruppen.
I samband med detta byttes vissa glödlampor ut mot starkare dito, samt konstaterades att
samtliga takkupor i trapphus bör tvättas.
Gjorda inköp: Golvlampa till biblioteket, golvlampa till takrummet, skomakarlampa i
matsalsentrén.
Arbetet fortsätter under 2018, och inbegriper bl.a. sökande efter och ev. inköp av en
efterfrågad karmstol till biblioteket.
Anita Persson, Lena Höög och Maj Wetterstrand

Färdknäppens julbordsgrupp
Årets julbord blev återigen en variant på tidigare års julbord, nu med några tak av hårda
brödskivor eller tunnbröd. Systemet med timer fungerade i år tack vare tydlig information,
många ryckte ut kontakten i stället för att släcka på kvällarna. Tredubbel sats behövs av den
utmärkta pepparkaksdegen.
Ytterligare en musikängel sällade sig till gänget.
Staffan Arve (hopsättning), Kerstin Kärnekull (bak, krokan, dekor och julbord), Eva Graus
(keramikhus), Tomas Backström (backup) och Lena Hellström (deg) bidrog.
Figurer, ljusslinga och backar finns i källarförrådet inför 2017. Den röda duken finns hos
Kerstin.
För julbordsgruppen
Kerstin K

18

Konstgruppen
Konstgruppen har i år haft åtta medlemmar: Lilian Bodin-Eriksson, Margareta
Edling, Olga Englund, Eva Graus, Anita Persson, Eva Paulsson, Monica William-Olsson, Maj
Wetterstrand.
Gruppen har under året haft två protokollförda möten och några arbetsmöten. Av alla
liggande förslag genomfördes fyra: 1) En utställning av våra ljusstakar. Många bidrog, med
stakar av det mest skiftande utseende. 2) En "vårsalong". Också den utställningen fick (efter
påstötningar!) många bidrag. 3) Anitas sedvanliga "magnoliafest" i trädgården. 4) En
workshop i Eva Graus' regi, en skrivarverkstad, som fick god anslutning och som efteråt blev
en rolig utställning.
Vid gruppens sista möte, 19 juni
2017, beslöts att förklara konstgruppen
vilande. De flesta där är gamla
medlemmar som varit med i gruppen i
många år - nu är det fritt fram för andra
i Färdknäppen att ta över, antingen
som grupp eller med ett eget projekt.
STORT TACK till alla som en
längre eller kortare tid varit verksamma
i Konstgruppen och som under åren
genomfört många fina och roliga
utställningar!
Eva Paulsson,
f d sammankallande

Kontaktgruppen
Kontaktgruppens medlemmar under 2017 har varit:
Eva Graus
Majsan Isaksson
Tomas Backström
Kai Månsson
Mette Kjörstad
Ann Rahm
Vi har träffats 3 gånger under året.
Inga lägenhetsbyten har skett under året.
Vi har haft 3 kontaktmiddagar där sammanlagt 11 personer deltog.
Lördagen den 10 juni bjöd vi in till kaffe med tårta i vår trädgård för externa medlemmar (2
personer kom).
Under året har Anita Persson handlagt ärenden med förfrågningar om medlemskap och
kollektivhusboende.
Totalt 122 frågor har kommit in och av dessa är 93 kvinnor och 29 män samt 13 par.
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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.
För kontaktgruppen
/Ann Rahm

Motionsgruppen

Gruppens olika aktiviteter:
Gymnastikgänget ses kl. 7.30 mån, ons, fre består av 3-4 personer.
Qi gong gänget ses varje vardag (ibland även helger) kl 8.30 och består av 4-7 personer.
Yogagruppen håller till i takrummet nästan alla dagar 9-10 och har varierat till storlek.
Dessutom är det många som utför styrketräning, och använder motionscyklarna olika tider.
3 mars invigdes den nya löpbanan med bubbel.
Vid besök av barn/ barnbarn är de gärna där och spelar innebandy, pingis, hoppar studsmatta
m.m.
Motionsrummet har blivit mer och mer attraktivt och skulle behöva ett lyft.
Eva G för motionsgruppen

Renhållarna
Städlagen har varit representerade av: nr 1. Anita Persson, 2. Lena Hellström, 3. Bibbis
Löthén, 4. 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.
Renhållarna har under året haft tre möten.
Under rubriken ”Vad är det som inte syns
när man gör det och syns när man inte gör
det?” ordnade Renhållarna ett välbesökt
informationsmöte den 27 april.
Årets sommarstorstädning med
fönsterputsning fungerade även detta år.
Lena Brorsson och Monica Havbom
har inför 2018 lagt upp städschema.
Renhållarna inlämnade en motion till
husmötet den 16 november om ändring av

Bild 14 Vad är det som inte syns när man gör det? Informationskväll om
städning.
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texten på Hjälpredans städsida om inom vilket tidsspann veckostädningen ska utföras.
Motionen antogs.
Renhållarna har vid Husskötarmöte väckt frågan om inköp av en ny Kärcher-dammsugare till
källarplanet.
2018-01-07
Monica Havbom för Renhållarna

Trädgårdsgruppen
Under vårens trädgårdsdagar satte vi kantsten längs hela den långa rabatten. Denna låga
”mur” som nu skiljer rabatten från gräsmattan ger trädgården en mjuk slingrande form.
På höstens trädgårdsdagar utökades stenpartiet. Det står nu och väntar på att fler suckulenter
ska planteras.
Våra nya fruktträd från året innan växte och frodades, men blev tyvärr också angripna av
ohyra. Mot ett mindre lusangrepp räckte det med vitlöksbesprutning. Men under sommaren
angreps ett par av träden av trädkräfta. Efter konsultation av Zetas handelsträdgård, sågades
de angripna grenarna bort med noga rengjorda verktyg. Körsbärsträdet som var värst angripet,
skars ned rejält. Enligt Zeta är trädkräfta en vanlig sjukdom. Vi får hoppas att ansningen har
gjort susen! I vår ska äppelträden beskäras.

Bild 15 Trädgården har blivit ljusare sedan de höga träden togs bort.

Sommaren var torr, men vi beslöt att vattna så sparsamt som möjligt. För det mesta nöjde vi
oss med att ge rosenrabatten vatten.
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Vi var många som gladde oss åt att sitta i trädgården. Vi utökade med ett par små sittgrupper
nära örtlådan. Med de stora skuggiga körsbärsträden från förr hade detta inte varit möjligt.
En del av trädgårdsmöblerna har börjat ruttna och några brädor fick bytas ut.
Framsidans lilla rabatt fick en Mahonia, en vintergrön buske som får gula blommor till våren
och blå sura bär till hösten. Dessutom har den taggiga blad som förhoppningsvis skrämmer
bort nödiga hundar.
Terrassens möbler har fått ett par nytillskott: ett nytt matbord på södersidan och en blomsterspaljé med skydd för bikupan.
Inomhusvattningen sköttes av de tre ”blomsterflickorna”. I stället för att köpa nya växter tog
vi in pelargonierna från trädgården. Vi har också fått flera nya växter och vackra ölandsstenar
av några av våra grannar.
Summa summarum: Träd och blommor grönskar, men vi behöver vara fler som ställer upp på
trädgårdsdagarna vår och höst och även fler som tar hand om vattningen på sommaren.
Enl. uppdrag

Majsan Isaksson

Studiebesök i Färdknäppen 2017
23 januari
Emili Norén från KTH, som arbetade med sitt examensarbete om processer för seniorboende.
Ingela B och Kerstin K tog emot och medverkade också när examensarbetet presenterades på
KTH den 31 maj.
24 januari
Göran Gustavsson, seniorkonsult hos SABO, kom för att diskutera idén om ”kombohus som
kollektivhus” med Ulrika Egerö och äta middag i Färdknäppen.
25 januari
Elin Olsson (mp), ordförande i exploateringsnämndens strategiråd för att träffa föreningen
Framtiden, höra mer om kollektivhus och se Färdknäppen.
25 januari Anna Lagercrantz – student från KTH – besöker för att berika sitt examensarbete
om kollektivhus.
27 januari
En liten grupp från föreningen Bo i Gemenskap, Vaxholm tillsammans med Åsa Klint,
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ordförande i kyrkorådet i Vaxholm och Lars Lindén, fastighetsutvecklare- och förvaltare,
LinFast för att visa ett kollektivhus på arbetsgemenskapens grund.
31 januari
Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter och Svante Jernberg m fl , Sveafastigheter Bostad
AB. De samarbetar med Rudbeckia om en ny bogemenskap i Uppsala..
2 februari
Kaj Granath, universitetslektor i arkitektur, Tekniska högskolan, Jönköpings Universitet. Har
skapt nytt centrum för forskning om bostäder för äldre.
14 februari
Daniel Movilla Vega, gästforskare hos ArkDes och redaktör för ”99 years of the housing
question in Sweden”, utgiven av ArkDes och Alfonso Huidobro Pereda, grafisk formgivare.
1 mars
Eva Kriegelstein, projektchef hos Fastighets AB Stenvalvet samt vd Magnus Edlund och
Christina Rogestam från styrelsen. Företaget är intresserat av att bygga bogemenskaper.
27 mars
Hyunsook Kim, som arbetar med sin mastersuppsats om olika kollektivhus för äldre. forskar i
Lund och ska skriva om kollektivhus för andra halvan av livet på uppdrag av sydkoreanska
myndigheter. Hon tillbringade 3 dagar i husets vardagsarbete.
3 april
Två spanska forskare, Laura Lopez de la Cruz och José Antonio Sanchez Medina, besökte
Sverige och Färdknäppen på nytt och träffade bl a Eva Sandstedt.
7 april
Holländsk grupp/Melissa Kooke från
Zorgnewverk Nederland med aktiva
inom vård och omsorg med cirka 25
deltagare. Information, rundvisning och
kaffe.
20 april
Manon Badouix och Juliette
Christophe, master students vid Paris
Institute of Political Studies, också känt
som Sciences Po, Paris.
25 april
Bostadsforskaren Darinka Czischke
Bild 16 Delar av 25-personsgruppen från Nederländerna efter rundvandring i
Ljubetic från Tekniska Universitetet i
huset.
Delft, Nederländerna, besökte
kollektivhus i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.
8 maj
Två studenter från KTH på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design, som
studerade tillgänglighetsanpassade seniorboenden med viss kollektiv inriktning och speciellt
intresse för sociala frågor/tillgång.
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11 maj
Naoko Inami, sociolog från Osaka, Japan på besök i Färdknäppen tillsammans med Ingela
Blomberg. Naoko är i Uppsala som gästforskare ett år för att studera kollektivhus. Naoko
intervjuades om sin forskning i Vetenskapsradions nyhetsprogram den
15 maj
Mikael Hassel, ”extern” projektledare hos Familjebostäder för det blivande kollektivhuset
Kombo i Hägerstensåsen.
16 maj
Svea Fastigheter Bostad AB, Nacka kommun och Link arkitektur AB kom för att se
Färdknäppen och träffa föreningen Framtiden.
19 maj
ABF-kurs med intresse för kollektivboende.
23 maj
Planarkitekter från Tyresö kommun kom på besök för lunch och rundvisning.
31 maj
Christiana di Pietro, italiensk forskare som studerar svenska kollektivhus och gör jämförande
studier Sverige-Italien med syfte att lära av svenska erfarenheter.
7 juni
Tre ledamöter från Liberalerna i Bromma.
8 juni
En grupp med tio planerare och
arkitekter från Tokyo kom på besök i
Sverige i juni för att studera hur äldre
kan bo, bl a Färdknäppen.
23 juli
Susanne Ratka från Tyskland i syfte
att berika sitt forskningsprojekt om
bogemenskaper som varit hållbara.

Bild 17 Tio japanska planerare på jakt efter svenska förebilder i
Färdknäppens trädgård.

31 juli
Sue Shenkman och Marc Gurvitch,
Boston från en startargrupp för ett
cohousing-projekt i västra
Massachusetts , USA.

24 augusti
Professor Ji Hyon Kim från Hanyang Cyber University i Seul.
27 augusti
Professor Nobuko Ogawa med sex kollegor (stadsplanerare o socialarbetare).
2 september
Byggemenskapen Gården från Uppsala på besök.
8 september
Sju studenter och en professor från Japan Womens University i Tokyo.
24

25 oktober
Föreningen för Byggemenskaper hade ett arbetsmöte i matsalen och guidades runt i
Färdknäppen.
20 november
Lindsey Wikström från Columbia University, New York, USA, har fått ett resestipendium för
att studera kollektivhus och bostäder i stadsmiljö i Europa. Hon kom till Färdknäppen med sin
far.
30 november
Ben Summers, Bachelor of Arts på University of Liverpool som studerar för en Mastersexamen vid Tekniska Universitetet i Delft på temat kollektivhus i stadsmiljö.
8-10 december
Rosalind Pfaff, forskarstuderande från Toronto besökte Färdknäppen och gjorde intervjuer för
projektet Rethinking Home: Exploring Alternative Housing Options for Older Adults, en
tvärkulturell studie av äldre vuxnas boende i alternativa bostadsformer.
Under året har inkommit flera förfrågningar om studiebesök som hänvisats till andra hus.

Allehanda aktiviteter i Färdknäppen 2017
(som kanske inte redovisas på annat ställe)

¤ 3 januari initierade Lutfiskentusiasterna Karin Ståhle och Lena Hellström lutfiskmiddag till
38 uppskattande gäster.
¤ 13 januari avfirades julgranen.
¤ kaffemorgnar (26 januari, 9 mars, 20 april, 1 juni, 31 augusti, 12 oktober, 23 november).
under Bibbis Löthéns och Anne Demérus ledning. Efter mer än 20 år avslutar härmed
dessa organisatörer sin morgongärning och hoppas på nya initiativ.
¤ 28 januari inbjöds husets invånare till födelsedagsfest av Anne.
¤ 10 februari kom ”grävkillarna”f
rån Bäckströms till huset och bjöd
på fika. Det föranleddes av att Mette
Kjörstad mfl hade uppmuntrat deras
ständiga gatuarbete framför huset
med en krans på deras grävmaskin.
¤ 8 mars bakade Gun Hedén rulltårta
maa internationella kvinnodagen.
¤ 16 mars samlade Mette 7 personer
för besök på Måleriyrkets museum.
Bild 18 Överlämnande av uppmuntringskrans till Bäckströms som så
ofta tålmodigt grävt upp Fatbursgatan.
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¤ 25 mars uppmärksammades Earth
Hour mellan med levande ljus.

¤ 26 mars hälsade Karin Flöjte, Henrik Öbrink och Petri Hämäläinen alla välkomna till en
vardagsfilosofisk te-stund med våfflor. 12 personer hörsammade.
¤ 6 april ordnade Margareta Edling och Tomas Backström ståuppföreställning i matsalen
med Birgita Klepke och Anders Häggström.
¤ 15 april sändes våra tankar till husets första spadtag.
¤ 9 maj Magnolia-skål i trädgården.
¤ 13 maj bjöd Karin Ståhle på födelsedagsmiddag.
¤ 1 juni inbjöd Staffan Arve några grannar till segling.
¤ 24 juni inbjöd Bibbis och Siv Lindh till knytis och Gun Hed och Bibbis 31 juni.
¤ 1 juli erbjöd Anki Hamrin och Heikki Saarela en tänd grill.
¤ 8 juli inbjöd Majsan till tårtkalas. 15 grannar kom.
¤ 19 juli serverades av Gun Hed, Anita Persson, Gerd Zackrisson, Eva Graus och Bibbis
syster fruntimmers-tårtor efter spenatsoppan, initierat av Anita. 20 personer deltog.
¤ 23 juli bjöd Henrik på
födelsedagsgrillparty.
¤ 25 juli inbjöd Kerstin
Kärnekull till
sommarmiddag.
¤ 30 juli uppmanade Bernt
Eriksson och Torsten
Kindström att komma med
grillämnen och
erbjöd potatis och sallad.
¤ 4 augusti erbjöd Anne
och Lotta Bystedt
sommarmiddag med
efterrätt. 28 personer kom.

Bild 19 Födelsedagsgrillparty på takterrassen.

¤ 6 september pryddes trädgården med kvarglömda saker från tvättstugan. Anita och Maj
Wetterstrand ordnade.
¤ 6 oktober Lena Hellström och Staffan firade sitt nya barnbarn med fredagsbubbel till allla.
¤ 30 september Öppet hus. Planeringsmöte 29 augusti under Petris ledning.
¤ 8 oktober deltog Färdknäppen i Stockholmsevenemanget ”Open house”. Kerstin föreläste
om kollektivhusens historia och därefter följde visning med de 22 föranmälda deltagarna.
¤ 9 oktober kom SFI-elever för att prata svenska med oss. Majsan Isaksson organiserade.
¤ 21 oktober inbjöd Karin F och Petri till Nattsudd i allrummet.
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¤ 28 oktober inbjöd Gun Hed till koloniförsäljningsfest.
¤ 11 november annonserade Karin F och Mette om Nattsudd i allrummet.
¤ 6 december skålade vi på uppmaning av Heikki, Maj och Petri för Finland 100 år.
¤ 7 december bjöd Anders Gustafson på födelsedagsbubbel.
¤ 12 december ordnade Kajsa-Lena Svensson och Gun Hed försäljning av IM-varor.
¤ 22 december kläddes julgran och dracks glögg. Gun Hed och Henrik organiserade.
¤ 31 december 2017 avfirades med knytis av många Färdknäppare med gäster på taket.
Varje dag under året har berikats med kaffedrickande i allrummet.
Insamling till Läkare utan Gränser har i år resulterat i 7.372 kronor. Insamlingar har ägt
rum vid Majsans och Gun Heds fester och vid Öppet hus. Så har våra flaskor och burkar
oförtröttligt burits av Anne och Maj mfl. Tack för det!
Under året har initierats av Per Démerus insamling av utsorterade kläder, som nu går till
återvinning. Stort tack även för detta!

Vi som bodde i huset 2017

Anders Gustafson, Anita Person, Ann Rahm, Ann-Kristin Hamrin, Anne Demérus
Bernt Eriksson, Bibbis Löthén, Birgitta Blom, Bosse Johansson
Eva Brandin, Eva Graus, Eva Paulsson, Eva Sandstedt
Gerd Zackrisson, Gino Folco, Gudrun Hubendick, Gun Hedén, Gun Hemström,
Heike Gustafson, Heikki Saarela, Henrik Öbrink
Jan Bjerninger, Jan Dämfors
Kai Månsson, Kajsa-Lena Svensson, Karin Flöjte, Karin Ståhle, Kerstin Folco, Kerstin
Kärnekull, Kjell Dike

Lena Berg, Lena Brorsson, Lena Hellström, Lena Höög, Lilian Bodin-Eriksson, Lotta

Bystedt

Maj Wetterstrand, Margareta Edling, Mariann Ljung, Marianne Carlsson, Marianne
Isaksson, Mette Kjörstad, Mona Isaacs, Monica Havbom, Monica William-Olsson

Olga Englund
Per Demérus, Petri Hämäläinen
Siegie Strandberg, Siv Lindh, Staffan Arve, Stig Knutsson
Ted Bjurvill, Tomas Backström, Torsten Kindström, Torsten Seth

Foton Kjell Dike, Gun Hemström och Kerstin Kärnekull
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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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