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Bild 1 Förberedelser för 25-årsjubileet. Många fler har bidragit!

Omslagets första sida: Jonas Schneider, Familjebostäders vd och Monica William-Olssons,
initiativtagare, avtäcker Färdknäppens nya skylt. Alla vi andra kan anas i fönstrens speglingar.
Foto Bosse Johansson.
Omslagets sista sida: Lyckönskningskort från Familjebostäder till Färdknäppen 1993.
Texter från många olika håll. Alla foton Kerstin Kärnekull där inte fotografen är angiven.
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Så började det…
Den strålande idén
Hösten 1986 tog Monica William-Olsson kontakt med Christer Sanne om hans idéer i
rapporten ”Tankar om den framtida vården” från Sekretariatet för framtidsstudier (1981). Två
frågor ställdes:
1. Hur kan medelålders människor och äldre hjälpa varandra till mer gemenskap, bättre
livskvalitet genom att bo nära varandra i en lämplig miljö med utrymme och utrustning
för gemenskap?
2. Hur ska den bostad utformas, som förmår medelålders människor att lämna ”det tomma
redet” när ungarna flugit ut, så att de stora bostäderna åter kan komma barnfamiljer till
godo?
Monica och Christer kallade samman ett möte i Trekanten i den avsomnade föreningen
Kollektivhus NU (KNU). Vid mötet beslöts att återuppta KNUs verksamhet, främst för att
samla erfarenheter och ta tillvara de befintliga kollektivhusens intressen.
Sökande och besvikelser
Vintern 1987 togs kontakt med bostadsförmedlingen för att förmå den att i ordinarie utskick
till kollaktivhuskön bifoga ett ”upprop”.
Maj 1987 samlades alla intresserade till ett första möte i det som skulle bli föreningen
Undantaget: sju blivande medlemmar kring ett köksbord. (Fyra av dessa flytta in i
Färdknäppen.)
Hösten 1987 började jakten på projekt, idéer, förfallna hus, obebyggda tomter. Det skrevs
brev till fastighetsborgarrådet och till socialborgarrådet. Positiva svar från båda men klara
besked om att vi inte kunde förvänta oss ”service” från kommunen när det gällde att hitta
tomt/hus. Detta fick de leta reda på själva…
Informella kontakter med byggnads- och fastighetskontor etablerades för att få tips på
kommande byggplaner, som studerades och huvudsakligen avfärdades. Kommunens
bostadsförsörjningsprogram luslästes! Utflykter genomfördes i kommunen för att beskåda
mark och tomter, där kommunen planerade bostäder.
18 december 1987 konstituerande möte i föreningen Undantaget. Medlemmarna skrev brev
till samtliga kommunala bostadsbolag samt HSB, SKB och Riksbyggen. Privata John
Mattson, som inte fått något brev, hade hört talas om oss och ville ha oss med – som ”fjäder i
hatten” – i ett projekt på Kungsholmen, där de konkurrerade med allmännyttan om en
markanvisning!
Ryktet sprider sig!
Familjebostäder, som hade markanvisning för det planerade kollektivhuset vid Fatbursgatan,
svarade att de var intresserade av vår idé men att detta projekt, som skulle omfatta både det
gamla, renoveringsmorgna huset och den obebyggda tomten intill, skulle bli för stort för
Undantaget.
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Svenska Bostäder ”erbjöd oss” bland annat den förfallna – sedermera ockuperade –
fastigheten längst ut på Folkungagatan. Men huset var för litet.
20 mars 1988. Föreningen
Undantagets första årsmöte i
kollektivhuset på Bastugatan.
Hösten 1988 startade en studiecirkel.
10-15 personer träffades under hösten
var fjortonde dag.
Ytterligare projekt i Gröndal
studerades förgäves!
Vintern 1989 skrevs brev till
fastighetskontoren i
grannkommunerna samt till
landstingets fastighetskontor på jakt efter gammalt hus, gammal institution e dyl. Vänliga men
avvaktande eller avvisande svar.
Inget resultat!

Bild 2 Första mötet i Undantaget med bland andra Christer Sanne,
Monica William-Olsson, Lizzie och Bernt Wrange. Foto Elly Berg.

Idén utvecklas och det planeras ett hus…
Februari 1989 uppvaktades åter Familjebostäder med idéer kring det gamla huset på
Fatbursgatan. Arkitekten Martin Skånberg var behjälplig (utan ersättning) med skisser på hur
huset skulle kunna fungera.
Stor entusiasm!
Familjebostäder intresserade och Bostadsförmedlingen uppvaktades för ansökan om
gruppanvisning.
Mars 1989. Besked från Familjebostäder att de boende i det gamla huset på Fatbursgatan ville
återvända efter upprustningen och Stadsmuseet krävde varsam upprustning, vilket hindrade
ombyggnad. I stället erbjöd sig Familjebostäder att bygga ett nytt hus på den tomma tomten
intill, där man redan i början av 80-talet börjat skissa på ett ”vanligt” kollektivhus.
Stor besvikelse och diskussion i gruppen!
Men beslutades dock ge Familjebostäder en chans.
Nu var det viktigt att formulera våra krav på huset, det vill säga de kvaliteter som diskuterats i
studiecirkeln. En lista över det som inte skulle kompromissas bort framställdes.
April 1989. Huset beräknades rymma ca 40 hushåll och Undantaget hade vid tillfället 19.
Gruppen Vännerna med 10 hushåll samordnades. Det visade sig att deras syfte med boendet
inte kunde förenas med Undantaget. Efter konvulsioner och långa diskussioner lämnade
Vännerna samarbetet.
Lättnad och trötthet!
Efter många diskussioner godkände Familjebostäder en gruppanvisning från
Bostadsförmedling trots att huset inte var byggt.
Juni 1989. Picknick i Bergsgruvans park för att studera Janne Lundqvists ritningar från 1983
till ett kollektivhus på tomten. Skrivelse till fastighetsnämnden formulerades med förslag om
avvikande lägenhetsfördelning i huset: 2 rok i snitt i stället för normala 3 rok.
Därmed fastslogs att huset inte planerades för barnfamiljer.
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Augusti 1989 kallade Familjebostäder till
möte och presenterade projektet och
tidplanen och ville att det skulle utses en
avtalsgrupp samt att det skulle utformas ett
program för huset.
Detta skulle vara klart i oktober! Så i
september tillbringade gruppen weekend på
Dalarö, där också föreningen fick
arbetsnamnet Färdknäppen efter kvarteret.
Oktober 1989. Ett Underlag till program
lämnades och därefter vidtog ett idogt
samarbete, huvudsakligen med
arkitektkontoret, kring husets utformning.

Bild 3 Studier av de första ritningarna i Bergsgruvans park. Foto
Elly Berg.

Hösten 1989 deltog medlemmarna i
samrådet kring stadsplanen för kvarteret och
krävde då tillsammans med Familjebostäder och arkitekt, att huset skulle få göras några
decimeter högre för att tillåta en bra ljudisolering. Avvisades men accepterades med smärre
avvikelse i samband med bygglovet.
SABO beviljar Familjebostäder 200 000 kronor i projektbidrag för fördyrande
projekteringskostnader. Av detta fick föreningen disponera 25 000.
Dags för enkäter och intensiva samarbeten…
- för att samla in önskemål om den egna lägenheten. Resultatet påverkade planlösningarna i
lägenheterna
- vilka önskemål fanns om planer och drömmar om husets gemensamma lokaler.
Svaren gav en imponerande provkarta på bred kunskap, många varierande intressen och en
hel del utrustning
Samarbetet med arkitektkontoret blev aktivt och vintern 1991 beslutades att i stället för
arbetsgrupper skulle vi ha stormöten hos Fambo. Dit alla medlemmar kallades till träffar ca
två gånger i månaden.
Samtidigt övertygade Familjebostäder och
arkitekt bygglov- och lånegivare om att
acceptera ett hus där lägenhetsstorlekar,
utrustning, planlösningar med mera i
många fall gjorde avsteg från gällande
normer, lagar, regler…
Tillsammans med Fambo beslöts att en
från föreningen skulle delta i möten med
stadsbyggnadskontoret,
Bild 4 Livliga diskussioner kring arkitektens förslag. Maj
länsbostadsnämnden med flera för att
Wetterstrand med flera. Foto Elly Berg.
kunna försvara idén och förklara
bakgrunden till den fysiska miljöns utformning. Det gällde ju att visa att önskemålen om
avvikelserna kom just från de blivande brukarna.
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Nu tid för inredning, invånare och hus…
Inredningsarkitekten Gunilla Lauters kopplades in som konsult för att detaljprojektera
kollektivhusköket med arkitekten och en grupp från invånarna.
En person lusläste ritningarna och sammanställde ett ”embryo till rumsbeskrivning” för huset,
som skickades på remiss till alla medlemmar innan det överlämnades till arkitekt och
Familjebostäder mars 1991.
Svar: Vi bygger efter Fambos standard. Den som vill ha något annat i sin lägenhet, må
föreslå det och får betala ett kontantbelopp för de tillval (eller frånval) som kostar extra och
är genomförbara.
Efter att ha kollat med ”kravlistan” från maj 1989 kunde konstateras att det mesta vi listat
fortfarande fanns med i planerna. Det enda som vi helt misslyckats med att få igenom var
kravet på självdragsventilation.
Bostadsförmedlingen, som varit så njugg mot oss i den allra första starten, förklarade sig
villig att låta Familjebostäder och föreningen anvisa hyresgäster, så att de mest motiverade
och seriöst intresserade verkligen skulle nås.
Bostadsförmedlingen tog fram adressetiketter åt oss på alla över 45 år i kollektivhuskön, så att
vi tillsammans med Familjebostäder kunde göra en medlemsvärvning. Tidigare hade värvning
skett med ”mun-till-mun-metoden”.
Mycket skrivande och klistrande!
Vintern 1992. Byggnadslov. Arkitekt och Familjebostäder tog fram förfrågningsunderlag.
Ingen orkade eller hann kontrollera/lusläsa dessa ritningar.
Dock energisnåla kylskåp!
Våren 1992 beslutade
Familjebostäder ge uppdraget att
bygga huset till Platzers Bygg
AB och 15 april togs första
spadtaget!
Upprymd glädje i föreningen!
Nu dags för arbetsgrupper!
Forskning: Tidigt i historien
följde den japanske arkitekten
Ikuko Koyabe, som via KTH och
Dick Urban Vestbro, processen
som ledde fram till Färdknäppen.
Hon presenterade sitt resultat vid
ett seminarium i mars 1993.
Hyror: Efter många diskussioner och förhandlingar meddelade Familjebostäder att hyran –
trots sjunkande byggkostnader och Familjebostäders besked om lyckad upphandling – skulle
bli högre än förväntat.
Nya förhandlingar. Framgång med kollektivytans pris men inte alls med grundhyran.
Sorg och besvikelse då flera av medlemmarna inte kunde flytta in.
Mars 1993. Kontraktsskrivning. Utställning på Stadsmuseet för att värva medlemmar.
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16 juni 1993. Välorganiserad inflyttning av trötta men lyckliga medlemmar.
23 juni första husmötet.
Från Monica William-Olssons skrift ”Vi gjorde ett Undantag”

1989 skrev Birgit Krantz om sitt drömhus…

” Mitt Undantag… är en plats där jag vill bo för gott, en plats som jag inte behöver flytta från för att jag blivit
gammal och skröplig, en plats som är mitt hem en gång för alltid. Här ska jag kunna leva mitt vardagsliv som
säkert kommer att se olika ut allteftersom åren går.
Hemmet är inte bara den egna bostaden, det är huset med de andra i huset och det är våra gemensamma
omsorger om varandra och om huset, det är saker som vi kan göra tillsammans.
Hus ska både ge frihet och beroende. Frihet att delta i det gemensamma arbetet och de projekt vi vill genomföra
inom huset, eller utanför, när nu tiden kanske blivit något som räcker till för det där extra… Friheten ligger
naturligtvis i att i olika perioder kunna välja var jag vill lägga mina krafter. Friheten finns också i att kunna dra
sig tillbaka när det känns nödvändigt.
Beroendet är lika viktigt. Att vara beroende av människor i sin närmaste omgivning är en del av ett fullvärdigt
vardagsliv. Att tvingas in i ett vardagligt beroende av andra, i praktiska gemensamma uppgifter gör tillvaron
mer meningsfull.
Den egna bostaden är i det här sammanhanget inte det viktigast.”

Drömmen om ett hus
Sånglustspelet till invigningsfesten 23 augusti 1993
Författare: Lilian Svensson, Birgit Åslund, Barbro Andersson, Bengt Löthén. Melodi: ”Sakta vi gå genom stan”

Visst är den skön,
våran trädgård så grön
Tänk att få bo mitt i stan
att få ha det så här
liknar drömmen vi bär
om en småstuga på Stureplan

På vår terrass
har vi blommor en masse
Kanhända vi snart skall ha gran
Från vårt Färdknäppskvarter
kan vi vinka till er
När sakta ni går genom stan

Men på Västerbron
stördes himmelska ron
av planet som kallas för Jas
Men vi tar oss ton
i vår himmelska zon.
Den tonen skall ej gå i kras
Nu vill vi er be
att vid våran buffé
ni tar er en bit eller två
vi glammar en stund
sedan kommer John Blund
och då måste gästerna gå
För er blir det skönt
nu när Stockholm är grönt
få sakta gå hem genom stan
Och tänka på oss
för det tror vi förstås
och glöm alla tankar på plan

Bild 5 Sångare på invigningsfesten (Olga Englund, Mona Edding, Gustav
Svensson, Gun Hemström och Lilian Bodin Ericsson.

7

Glimtar från åren som gått

Vad finner man i arkivet?

Den första mjukstarten höll Gun Hedén på ett styrelsemöte den 1 april 1993: dikten
”Önskan” av Ann Pihlgren. Husmötet den 23 juni 1996 inleddes med ”Målardikter” av
Gunilla Cullemark. Därefter har mjukstart varit ett stående inslag vid husmöten, som ett sätt
att markera mötets start och samla deltagarnas tankar.
Stafettpinnen för larmet introducerades på husmöte den 26 januari 1994, sedan larmet hade
glömts bort vid flera tillfällen. Samtidigt slopades kravet att larmaren skulle larma av
morgonen efter. Stafetten fortsätter …
Lås på kylen och frysen i det gemensamma köket diskuterades i styrelsen den 28 februari
1994. Styrelsen ville ”ur planerings- och principsynpunkt” föreslå husmötet att lås skulle
sättas upp, så ”att den grupp som planerar maten ska veta vad som finns för kommande
matlagning”. Husmötet den 17 mars avslog förslaget med ”en vädjan till oss alla att inte låna
något ur kylen och frysen”.
Hjälpredans tidigaste delar kom redan hösten 1994, med rubriker som är mycket snarlika de
vi har idag.
Den första motionen till ett årsmöte lämnades in den 4 februari 1994. Det var Kerstin
Kärnekulls handskrivna motion om att huset skulle abonnera på Stjärn-TV:s basutbud. Saken
kom sedan att bero ett bra tag, bland annat för att husets TV-apparat var för gammal.
Till årsmötet 1995 lämnades två motioner, den ena om att införa avgifter för gästrum, den
andra om att en del av Fambo-ersättningen (500 kr) skulle betalas ut direkt till varje boende.
Den första motionen gick igenom, men inte den andra.
Till årsmötet 1996 fanns blott en motion, om kaka till kaffet måndag till torsdag, inlämnad
av Marianne Lindström och Åke Larsson. Styrelsen tillstyrkte. På årsmötet yrkade Elias Berg
på avslag, Allan Hellstrand stödde styrelsen och Lizzie Wrange föreslog att motionen skulle
leda till en stark vädjan och inte till ett årsmötesbeslut. Votering begärdes och med 28 röster
mot 15 föll motionen. Årsmötet uttalade att det står matlagen fritt att lyssna på opinionen och
anskaffa kakor inom ramen för budgeten. Så här efteråt kan man konstatera att matlagen
fortfarande sätter menyn för matveckan själva, men att de är lyhörda för vad som är
uppskattad mat.
Arbetet i källaren pågår och broderier förfärdigas, rapporterar Lilian Svensson på husmötet
den 20 januari 1998. Kerstin Kärnekull skulle måla en kossa i källargången och ”de som kör
sina snart sovande barnbarn i vagn i källargången råddes att fälla upp suffletten så att de små
liven inte skulle distraheras från insomnandet.” Det blev en kossa på en tavla, som senare
försvann.
En skylt som visar var vi finns, togs upp på samma husmöte. Protokollet upplyser om att
Monica WO varit i kontakt med Fambo, som skulle stå för kostnaderna. ”Vi behöver göra ett
förslag till skyltens utformning. Frågan kommer att bearbetas senare.” Skylten invigdes
lördagen den 9 juni 2018 av Monica WO och Fambos VD Jonas Schneider.
/ samlat av Staffan Arve
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1993

Dammsugare uppåt väggarna
Första gången när jag skulle städa i kollektivet kände jag mig som en novis, trots att jag hade
dammsugit hur mycket som helst när jag växte upp. Här var det stora ytor och stor
dammsugare som jag kunde släpa med mig hur som helst, inte trånga rum som där hemma.
En av ytorna som jag skulle städa var lilla entrén till A-huset. Jag står vid torget och tittar
in i matsalen och försöker tänka ut hur jag ska komma till den lilla entrén. Bästa sättet att få
med mig dammsugaren måste vara rakt genom hissen!
I matsalen finns en väggkontakt Jag drar den tunga dammsugaren med mig genom hissen,
ut till lilla utrymmet vid porten. Jag förstår att jag måste parera och trycka på knappen, för att
hålla hissdörren öppen. Det lyckas ett antal gånger, men sen smäller hissdörren igen. När
hissen går igång står jag där med dammsugaren på min sida, men sladden går genom hissen.
Jag ser dammsugaren stiga mycket sakta mot taket. Skräcken tar tag i mig och jag har ingen
aning om vad jag ska göra. Jag måste ta emot dammsugaren, tänker jag, och sträcker
automatiskt upp händerna. Efter en liten stund dalar den ner till mig.
Vad gör jag nu? Jag kommer ingenstans. Hissen fungerar inte. Jag har inga nycklar på mig
och inget kort för att komma in. Tankarna virvlar runt i huvudet. Ser att Gun Hemströms
dotter är på väg in. Skönt! Hon släpper in mig. På torgsidan står några och väntar på hissen,
men jag säger inget. Olga kommer gående nerför trapporna, arg som ett bi:
– Jag har gått från fem trappor. Är det fel på hissen?
– Jag tror det, säger jag.
Åke Öberg står vid hissdörren och ser en bit sladd sticka ut. Han drar i den och får den i
handen. Då startar hissen på en gång. Han ser häpen ut, men säger att han fixat problemet.
Jag står med mitt dåliga samvete och tänker att jag har sabbat en dammsugare och säkert
måste betala flera hundra kronor för att köpa en ny, men snart har någon händig person lagat
sladden. Vi behövde inte köpa ny dammsugare.
Gun Hedén
1996

Dunfyrverkeri i tvättstugan
En dag, det var nog år 1996, då Vattenfestivalens stora fyrverkeri avfyrades, flyttade Maj och
Kai samman i sin stora nya bostad. Kais dunkuddar måste då äntligen tvättas i Färdknäppens
ena tvättmaskin. Tid förflöt, augustimörkret kunde anas, Maj gick ner till torget och möttes av
Gun Hedén som förskräckt berättade, att tvättstugans golv var översvämmat av flytande
fjädrar som täppte till alla avlopp. I maskinen låg kuddvaren rena och slaka, inte något att vila
en trött skalle på. Så började det unga paret sin jakt på fjädrar och dun. Många vattenhinkar
måste sköljas under maskinerna innan den sista resten var infångad och oskadliggjord. Det
blev inte något fyrverkeri, men Anita tröstade Maj med tequila, citron och salt och Kai fick
aldrig mera vila sitt hårsvall mot en dunkudde.
Kai Månsson
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2009

Dråpligt minne

ur revyn ”Återkomsten”, text Lilian Svensson:
Plötsligt en morgon det hände något nytt,
en brandvarnare, den blev som förbytt.
Hemma hos Siv, som för sitt liv
inte kunde begripa varför den började pipa.
Hon tryckte till på apparaten
(det hände förresten just mitt i maten
som stod och blev kall)
Siv hämta en mall där det står hur man gör
med grejor som piper i ett enda kör.

Hon läste och tryckte; när ingenting hände,
hon varnaren ryckte från taket ner.
Den fortfor att pipa, mer och mer.
Siv la den på golvet och stampade på!
Att hon var förbannad det kan man förstå.
Det blev inte tyst trots denna behandling,
men Siv råka’ ut för en plötslig förvandling.
Hon märkte att ljudet kom från ett håll
där hon förut inte haft någon koll.
Hennes frysskåp varnade att
dörren stått öppen i natt!

2017

Rörande möte med rörläggare
Sommaren och hösten 2016 och vintern 2017 grävdes Timmermansgatan upp, när rör för
bland annat fjärrvärme skulle läggas ned. Bäckström anläggning grävde och deras maskiner
gick inte av för hackor: glänsande vidunder med rader av lampor och motorhuv med
blänkande krom – alla små och stora pojkars dröm! Barn och vuxna – inte minst
Färdknäppare – beundrade de skickliga grävmaskinisternas arbete. Staden hade inte så bra
koll på röranslutningarna, så utanför vårt hus grävdes gatan upp fyra (4) gånger. Det var
samma rör som kom fram varje gång!
Arbetet med Gropen, grävskopornas utseende och grävmaskinisternas skicklighet var ett
samtalsämne vid trekaffet i biblioteket. Strax före julafton 2016 kom förslaget upp att ge en
julgåva till maskinisterna.
Sagt och gjort. Jag gick till blomsterhandlaren i Södra station och köpte den största krans
de hade – 500 kr för blomsterprydd grankrans med mossa och fågeldekorationer!
Men ack! Dagen därpå var det stiltje vid Gropen. Kransen lades på Eva Paulssons balkong
under plast för att inte torka ut. Stiltjen varade till efter trettonhelgen. Jag hade hunnit skicka
mail och ringa till Bäckström flera gånger för att fråga när de skulle komma tillbaka. Varje
gång inledde jag med frasen: ”Jag bor på Fatbursgatan där ni utför gatuarbete.” Ett bävande
”Ja …” hördes från den anställde, som bara väntade på att få höra ett klagomål. Desto större
blev glädjen då jag förklarade att det gällde något roligt!
Den 7 januari var grävmaskinisterna äntligen tillbaka. Jag klev över avspärrningen och
överlämnade den stora kransen till en av dem.
Någon vecka därpå kom mail från Bäckströms: de ville bjuda Färdknäppen på fika! Den 10
februari anlände ca 15 Bäckströmare, både män och kvinnor, från kontoret och fältet, i full
jobbarmundering. 28 Färdknäppare hade anmält att de ville vara med. Borden i matsalen var
hopsatta till ett stort L och Bäckströmarna fördelades bland färdknäppare som hade många
frågor.
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Bäckströms hade med sig den största prinsesstårta som tänkas kan: fyrkantig, med svart
marsipanlock och firmanamnet i brandgula marsipanbokstäver. Som presenter hade de två
kaffebryggare, solglasögon och kepsar åt alla och tre jättefina förkläden i jeanstyg, som idag
nyttjas i verkstaden och köket. Efter tal och applåder och skratt och en rundvandring i huset
överlämnades ett inramat diplom med texten: ”Varmt och hjärtligt TACK Färdknäppen för
uppmärksammandet av vår arbetsinsats.”
Se det var en solskenshistoria som vi sent ska glömma!
Mette Kjörstad
2017

Svarta havet i köket
Bibbis och Gerd i matlag 1 hade oturen att under sitt pass råka ut för översvämning i köket.
Avloppet var igensatt och vattnet steg allt högre. Det var svart vatten upp till fotknölarna!
Lyckligtvis var matlaget färdigt ovanligt tidigt, så soppan kunde räddas ut till
varmhållningsplattan.
Fambo löste allt med bravur. Relita kom och rensade avlopp mitt i middagen och vid
åttatiden kom en sanerare och tvättade hela golvet. Det luktade Relita en hel vecka!
Diskmaskinen kunde inte användas på grund av översvämningen, så Färdknäppens
matätare uppmanades att ta med egna tallrikar och bestick. Det blev en sen kväll för diskarna,
men tänk vad man kan fixa med lite samarbetsförmåga!
Gerd Zackrisson och Bibbis Löthén

Maten på Färdknäppen under 25 år

Det finns nog ingenting som vi människor har så olika
åsikter kring som maten. Här är vi som bor på
Färdknäppen inget undantag.
En fin grundtanke i vår mathållning är att varje matlag
är suveränt, en egen liten restaurang.
Arbetsgemenskapen i vårt kök, husets hjärta har varit
och hoppas vi fortsatt skall vara ett kitt i Färdknäppens
historia.
Vi kan väl alla hålla med om att vi aldrig kunnat äta så
här varierat om vi skött vår egen mathållning. Ett tack
till oss alla som bidrar med vår fantasi och
uppfinningsrikedom.
Det har alltid varit stor variation under veckan i mat.
Kött högst 2-3 ggr. Alltid en soppa. Fisk 1-2 ggr i
veckan och någon helt vegetarisk rätt. Matsedlarna är
mycket inspirerade av årstiderna men också av årets
högtider. T.ex. Våfflor, semlor, ris à la Malta, gås,
kalkon, lutfisk och pasjka (rysk påskefterrätt).
Inspiratörer har alltid funnits. Anna-Britt Agnsäter,
mamma till Vår kokbok, som också bodde i huset från
början är den första värd att nämnas. Hon tillsammans

Bild 6 Anna-Britt Agnsäter skapade
Färdknäppens suveräna kokbok tillsammans
med Monica W-O. Idag spridd till många
kollektivhus.
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med Monica W-O skapade också husets ”kokbok”, som fortfarande är ett stort stöd för oss
alla i vår matlagning. Andra systerkollektiv har fått den i inflyttningsgåva. Monica har
förvaltat och utvecklat Kokboken under åren´. När den nya ugnen installerades 2011 så
anpassades recepten, med medverkan av Lena Hellström. Andra som nämns i menyerna är
Pernilla Thunberger, Hiram, Carl Butler, Anna Bergenström och Tina Nordström.
Matinspiration från andra matkulturer såsom Frankrike, Italien, Grekland, Spanien, Ryssland,
Indonesien, Indien, England, USA, Japan, Bosnien för att bara nämna några länder har funnits
med under alla de 25 åren.
Pesto dyker upp 1996
Halloumi 1999, cypriotisk knådad fårost
Falafel, kikärtsbullar 2003
Här följer två menyer. En från 1995 och en från idag 2018.
Måndag
Grönsaksgryta i höstens färger med eller utan korv i två varianter.
Tisdag
Squashsoppa med hembakt bröd och frukt
Onsdag
Paprikasauterat fläskkött och ris à la Novisen. Grönsallad
Veg: Grönsakssautè med ris
Torsdag
Ugnsbakad fisk med ägg och skalpotatis. Rårivna morötter
Fredag
Ananas och ostgratinerad kassler med potatis och broccoli, sallad
Veg: Selleribottnar med ris med ädelostcreme
Glass med tillbehör

Måndag
Kyckling (veg.tofu) med bambuskott och ris
Tisdag
Tomatsoppa (veg.) med tillbehör. Bröd. Kaka
Onsdag
Palak paneer (indisk spenat och ostgryta), indiskt bröd, kryddigt ris
(veg)
Torsdag
Laxpudding med skirat smör
Fredag
Älgfärsbiffar (veg.rödbetsbiffar), svampsås, potatis
Citronparfait med lakrits
Sallad ingår varje dag (denna vecka tema grönkål)
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Strömming förekom mycket oftare förr, i alla dess former. Lax, kyckling och kassler dök ofta
upp på menyerna.
Störst variation 1993 till nu är det på den vegetariska kosten. Från början var det mycket
selleriskivor med diverse variation och linser i alla dess former.
Redan från början var de flesta soppor vegetariska. Mycket potatis och purjosoppa blev det.
Varför inte med en ostpastej till?
Fredagsmaten har gått över från att ha dominerats av kyckling till lax idag.
Det som genom åren ätits mest i huset är: Lasagne, köttfärslimpa och kassler.
När det gäller efterrätter har vi följt den allmänna trenden och följt med ”modet”. Vad sägs
om champagnesorbet, avokadomousse med choklad eller savarin. En paj eller glass håller i
alla lägen.
Ett bakverk som ofta bjöds efter soppmiddagarna tidigare var muffins. Helt bortglömt idag.
Husmanskosten har alltid stått högt i kurs och många rätter har lagats genom åren. Här
kommer några exempel: Får i kål, rotmos och fläsklägg, kroppkakor, ärtsoppa, korvkaka,
sillbullar och bruna bönor och varför inte den hemlagade blodpuddingen.
Vi har blivit mycket mer noggranna att beskriva vad maten innehåller redan på menyn. Vad är
t.ex. Alibabasoppa, kycklinggryta ”Las Palmas”, akrobatens livrätt, soppa på en spik eller
grevinnans soppa. Vem kan ana att Fårögryta innehåller fiskbullar?
Som allt annat utvecklas synen på maten och vår miljömedvetenhet. Idag köper vi endast
MSC märkt fisk och svenskt kött. Kaffet vi dricker efter maten är dessutom Fairtrade. Vi
väljer allt oftare att äta vegetariskt även om vi inte är vegetarianer. Antalet dagar då kosten är
helvegetarisk för oss alla ökar hela tiden. Vi kan handla rester och kastar inte mat. Vårt
köksavfall gick från början till kompostering, numer blir det biogas.
Utöver matlagens menyer har det tagits många egna initiativ till ”trevligheter” i huset. Till
exempel surströmmingsskiva, skaldjursfrossa, afternoon tea, Sylvestersupé (räkcocktail,
Coeur de filét Provençale, kolapaj med bär), Första maj-tapas i vår egen ”sky-bar”.
/En liten sammanfattning gjord av Eva Brandin och Lena Hellström

… för publik
1998 (Stockholm Kulturhuvudstadsår)
”Att mötas är att leva” – ett seminiarum om lärande och sparande i kollektivhusboende”
Föreläsare: Christer Sanne, Inga-Lisa Sangregorio, Agnes Hellwig, Alexander
Mehlmann
2011
”Vi tar ansvar”- ett seminarium om sociala innovationer för den andra halvan av livet”
Föreläsare: Britt Östlund, Kerstin Kärnekull, Monica William-Olsson,
Lars-Eric Olsson, Maria Fälth, Kerstin Söderbaum Fletcher, Annika
Johansson
2013
”Kollektivister – framtidens folk” – ett seminarium om arkitektur, ekologisk
och social hållbarhet”
Föreläsare: Christer Sanne, Dick Urban Vestbro, Kerstin Kärnekull, Eva
Sandstedt samt Kör och Husband.
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Tjugofem årsredovisningar berättar
Bostadsdebattören Hans Lind har gjort en närläsning av årsberättelser: Vad kan utläsas ur
Färdknäppens tjugofem årsberättelser sedan inflyttningen? Det mest anmärkningsvärda är att
allt hållit sig tämligen lika genom åren. Hans höll en presentation i Färdknäppens bibliotek
den 17 oktober 2018.
Antal boende har varit förvånansvärt konstant, mellan 50 och 57 med 2018 som toppår.
Det har alltid funnits många kvinnor, i huset och i styrelsen. Mellan 66 och 75 %.
Det har också alltid funnits gott om arbetsgrupper, mellan 12 och 16 stycken. Minst åtta
grupper har funnits kontinuerligt, medan nya långlivade grupper som kören, pusselgruppen
och e-gruppen kommit till.
Studiebesöken har varit många och ökat från ett tiotal varje år till 20-30 under de senaste tio
åren.
Läsningen leder till en rad intressanta frågor och funderingar:
Vem får en ledig lägenhet? Kötiden spelar inte någon roll, men risken för ökande
genomsnittsålder gynnar yngre. Par har också fördelar.
Husets hjälpreda med allt som gäller för vardagslivet, inklusive eventuell
andrahandsuthyrning – var finns den?
frågan om bostadsrättsombildning nämns en gång. En kooperativ hyresrättsförening bildades
2009. Varför?
Hur ser relationen till Familjebostäder ut? Hur har hyresutvecklingen varit? Hur hanteras
renoveringar och hyreshöjningar? Vad händer när en större ombyggnad så småningom blir
aktuell?
Omfattningen av mathållningen ser ut att ha varit konstant liksom antalet matlag. Har
menyerna förändrats över tid?
Allt verkar att hållit sig likadant under tjugofem år och det är mest anmärkningsvärt av allt!

En färskings bekännelser
”Hur är det att komma ny till Färdknäppen?” Ämnet skulle avhandlas i den årsberättelse som
jubileumsåret till ära planerades bli omfångsrikare än vanligt. Som knappt halvårsgammal
färdknäppare var jag en lämplig kandidat för uppgiften att samla mer rutinerade grannars
erfarenheter och jämföra dem med egna, nyvunna rön.
Hösten var lång. Manusstoppet avlägset. Tänkte jag.
Bara tre månader efter inflyttning rivstartade Anna och jag, som ansvariga för årets öppna
hus. I bagaget hade vi några år som regelbundna gästmatlagare och lyssnande deltagare på
husmöten. Det hade visat sig vara en bra kombo. Vi som stod utanför och tittade in fick ett
hum om vardagslivet i Färdknäppen. Matlagets handfasta hackande och stekande
kompletterades av den mödosamma mötesvägen mot konsensus i nyckelfrågan.
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Öppet hus-dagen fördjupade bilden. Den första förskräckelsen dämpades när vi förstod att det
inte var just vi båda som skulle brygga allt kaffe, lotsa alla besökare genom huset och i detalj
redogöra för kollektivhusrörelsens teori och praktik. Vår uppgift var att sätta en möteskallelse
på anslagstavlan och därefter storögt iaktta hur maskineriet tuffade igång och 25 års lagrad
erfarenhet sattes i verket: kaffebrödsbakare anmälde sig, guidegrupp formerades,
informationsmaterial bladades upp och husmodellen dammades av.
Vi, de förment ansvariga, fastnade i entrén,
fullt upptagna med att ta emot den strida
strömmen av besökare, men inte för ett
ögonblick behövde vi bekymra oss över hur
det stod till på de övriga fronterna. I köket
puttrade kaffebryggaren tryggt. På matsalens
serveringsbänk låg nybakade bullar och kakor.
Vid borden samlades dagens besökare kring
husets ärrade invånare. Guiderna avtågade i
spetsen för ständigt nya grupper. I allrummet
fylldes namnlistan av hugade cirkeldeltagare.
Det var de gemensamma krafternas triumf och
en seger för den praktiska erfarenheten, låt
vara att swishandet var nytt för året.
För oss gröngölingar var det lärorikt; den bästa
introduktion vi kunnat få.

Bild 7 Klas Gustafson tar emot besökare nummer hundra
under Open House i Färdknäppen oktober 2018. Totalt
kom cirka 140 besökare.

Tänk att flytta in i ett hyreshus där dina blivande grannar inte framstår som främlingar. De
hälsar dig välkommen och känner dig redan till namnet. De har utsett två faddrar att fråga till
råds. Det är rörande – och lika stressframkallande som att byta skola eller börja på nytt jobb.
Hur gör man här? Och framför allt: hur gör man inte? Vad heter alla? De är ju så många! Det
gäller att skilja Heike från Heikki och Marianne från Mariann och inte blanda ihop evorna,
lenorna och torstarna.
Detta första halvår har stärkt min tro på kollektivets kraft, men det kostar energi att byta liv.
Färdknäppen är inget tidsfördriv, miljön är uppfordrande, som ett stort åtagande. Det hjälps
inte, förmiddagsmöten är svåra att kombinera med heltidsjobb, också för den som till stor del
styr över sin arbetstid.
Hur ska man efter arbetsdagen kunna sätta sig med fötterna högt när man gärna vill snickra i
verkstan en stund före bastubadet, mellan den gemensamma middan och kvällens bokcirkel?
Man vill ha allt, helst genast.
Så här långt kommen framgår det nog att min text bara är en illa maskerad bortförklaring till
att jag inte alls har gjort det jag åtog mig att göra: intervjua några av mina nya grannar om
deras upplevelser av att komma nya till Färdknäppen. Hösten räckte inte till det. Jag fick hålla
till godo med mig själv. Jag valde den individuella lösningen före den kollektiva.
Kära grannar, ni märker att jag har mycket kvar att lära.
Klas Gustafson
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Årets Nobelfest 14 december 2018

Så var det dags för festernas fest, Nobelmiddagen, som även denna gång hölls i Färdknäppens matsal. Ett femtiotal gäster i dyrbara kreationer samlades i biblioteket, där
champagnen intogs, i väntan på kungaparet. Därefter väntade en överdådig meny:

Mozarella Caprese
Oie frâiche de Malaren (gös) au beurre d´epices
Pommes de terre et vert
Bombe crème glacée avec des paillettes
Café et gateau

Utifrån färdknäppares nomineringar utså Färdknäppens litterära akademi den 10
december årets litteraturpristagare, Sara Stridsberg.

Nobeldukning i silver, för att fira
Färdknäppen 25 år.

Till höger, de kollektiva
måltidernas drottning, Monica
William-Olsson, tillika
initiativtagare till Färdknäppen,
tillsammans med eminenta
grannen Eva Paulsson, även känt
ansikte i Grebbestad.

FK:s grand old lady Siegie
Strandberg i samspråk med den
kände skridskoåkaren och
Mälarseglaren Staffan Arve.

Ingen fest utan den kända festfixaren Anne Demérus, här med make
Per, som bytt skridskomundering
mot Armanikostym av modernt
snitt.

Tre av husets eleganta damer,
klädda i svensk design fr v
Kerstin Folco, Lena Hellström,
Eva Sandstedt.

Middagskreatörerna – fr vänster
Anita Persson och Ann Rahm (utsmyckning och dukning), Monica
Havbom, Sue Anne Moody, Bo
Johansson (överhovmästare), Åke
Sandin samt Martin Jonols.

Anna William-Olsson, ledamot i FK:s
litterära akademi med make Klas
Gustafson, känd journalist och
författare.

Kungaparet, kung Bernt och drottning Lilian i kortege till matsalen.
Kungen bar förtjänstfulla ordnar,
drottningen en elegant, blomsterprydd Diorklänning och i håret ett
familjediadem med diamanter.

Den kända stjärnkocken Eva
Brandin, ansvarig för kvällens
meny, mottager festdeltagarnas
applåder.

Verksamhetsberättelse 2018
Kollektivhusföreningen Färdknäppen lämnar följande verksamhetsberättelse för kalenderåret
2018. Den innehåller styrelsens och gruppernas berättelser.
Medlemmar
Vid utgången av 2018 hade föreningen 111 (2017 var det 117) medlemmar varav 57 (56)
boende i huset och 54 (61) utomboende.
Vår medlem Siv Lindh gick bort under året, hon lämnar stor saknad efter sig. Siv hade bott i
huset från starten, och varit drivande i många sammanhang, inte minst i trädgården. Siv var
också en person att se upp till, hon var lyssnande och tog intryck, gav många goda råd och
stöttade på ett klokt sätt, en varm människa med glimtar i ögonen.
In i huset flyttade Klas Gustafson och Anna William-Olsson, de är välkomna!
Under året har 9 (2017 var det 12) medlemmar tillkommit och 15 (19) har lämnat föreningen,
antingen på egen begäran eller inte betalat medlemsavgiften.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften var under året 200 kr/person. Inträdesavgift för ny medlem 500 kr.
Styrelsen Styrelsen har bestått av:






Mette Kjörstad och Staffan Arve i ett delat
ordförandeskap
Ann Rahm som vice ordförande
Kajsa-Lena Svensson som kassör
Margareta Edling som sekreterare
Anita Persson och Gerd Zachrisson som
övriga ledamöter.

Styrelsen har under 2018 haft 7 protokollförda
styrelsemöten efter årsmötet. Av dessa var 4
inplanerade och 3 var tillkomna för att lösa frågor
kring konstituering, beslut om nya boende, samt
förvaring av cyklar, rullator och uppdatering av
Bild 1 Mette Kjörstad och Staffan Arve, 2018 års två
ordföranden.
hemsidestext. Under 2019 har vi haft 2 stycken
inplanerade styrelsemöten före årsmötet.
Styrelsen har förberett husmöten.
Styrelsen har, förutom löpande ärenden, avhandlat och förberett:










Arkivfrågan om vad som ska sparas digitalt
Stadgeändringar, bland annat om relationen Husmöte-Årsmöte samt rösträtt på
årsmöte
Uppdatering av anhörigpärmen
Framtagande av regler för hur vi hanterar personinformation utifrån GDPR
Skylten på huset
Användning av 300-kronan
Förberedelser av några soffor
Kontakter med förvaltare om brandsyn och regler för vad som kan pryda våra
allmänna utrymmen och vad som får förvaras där
Kontakter med Dunderbacken i deras arbete att gå från kooperativ hyresrätt till vanliga
hyresrätter
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Kontakter med representanter för Dunderbacken och Sockenstugan, i avsikt att utbyta
generella erfarenheter samt ha närmare förbindelser om ärenden med Familjebostäder
så påkallar
Styrelsen har inom sig utsett
tre representanter till
Kontaktgruppen: Mette
Kjörstad, Ann Rahm och
Gerd Zachrisson.
Husmöten
Föregående Årsmöte hölls 17
februari 2018. Färdknäppens
Husmöten har hållits i 4
protokollförda möten;

Bild 2 Kajsa-Lena Svensson redovisar budgetäskanden vid det öppna
budgetmötet

 20 mars
 12 juni
 13 september
 15 november.
Ett öppet Budgetmöte hölls
18 januari 2018.

Soffor
Vi har haft soffor under 2018 om:
Vilken roll anser vi att gästmatlagarna bör ha, 23 januari
Prepping, dvs förberedelse för kris, 14 mars med Civilförsvarsförbundet och 19
november för egna diskussioner om vi kan göra i huset
 Inredning och möblering på Torget, 23 maj
 Förvaring av föreningens prylar i huset 11 oktober
 Hemsidan, 30 oktober
Revisorer
Revisorer har varit Heikki Saarela och Tomas Backström. Revisorssuppleant har varit Berndt
Ericsson.
Valberedning
Valberedning har bestått av Gudrun Hubendick (sammankallande), Henrik Öbrink, Gun
Hedén och Kai Månsson.
Grupper verksamma i huset:
Biblioteksgruppen
Bikupan
Bokcirkeln
Dramagruppen
e-gruppen
Färdknäppskören
Fest- och underhållningsgruppen
Hushållarna
Husskötarna
Inredningsgruppen
Jubileumsaktivitetsgruppen
Julbordsgruppen
Konstgruppen
Kontaktgruppen
Motionsgruppen
Renhållarna
Trädgårdsgruppen
Gästrummen
De tre gästrummen har under 2018 haft 433 gästnätter (med 547 personer). Det kan jämföras
med 2017 då det var 427. Siffrorna för tidigare år var: 506 nätter för 2016, 536 nätter för
2015, 460 för 2014, 441 för 2013, 475 för 2012 och 521 för 2011.
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Externa kontakter, Kollektivhus.nu, Samrådsgruppen för Familjebostäder –
Färdknäppen samt med Hyresgästföreningen
Eva Sandstedt utsågs på årsmötet att vara representant för Färdknäppen på Kollektivhus.nu
årsmöte i mars.
Vi har kvartalsvisa möten med representanter för Familjebostäder. Det har varit cirkulation på
förvaltarstolen, men sedan sommaren har Juha Harju varit fast anställd förvaltare. Utöver
honom har vi träffat Eva Ström samt Magnus Nilsson, vilka har representerat Familjebostäder
vid dessa möten. Från Färdknäppen har Staffan Arve varit kontaktperson. Ett stort antal
boende i huset har också varit med på mötena, i viss mån beroende på uppdrag i husets
grupper eller beroende på förekommande frågor.. 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:











Skylten på huset
25-års-Jubileumet för Färdknäppen
Hiss-störningar
Renoveringsfrågor
Förnyelse av trädgårdsmöbler
Tillgängligheten till bastun efter utbytet av bastuaggregatet
Möjligheter att vi får solenergi-celler på taket
Avstämning av vad som kan omfattas av 300-kronan
Utfall av brandsynen i oktober, och vad vi boende kan ha i trapphus och korridorer
Belysning inomhus

En enkät från Hyresgästföreningen om hur tvättstugor är inredda och ordnade besvarades i
oktober av intresserade.
Hjälpredan
Enstaka uppdateringar av Hjälpredan har gjorts efter beslut på Husmöten, med Lena Höög
som Hjälpreda-redaktör.
Öppet Hus
Öppet hus genomfördes söndag 7 oktober. Det var ett samarrangemang med ”Open House in
Stockholm”. Vi fick besök av 137 intresserade, varav 96 kvinnor och 41 män. Det blev ett
vällyckat genomförande, inte minst för förberedelserna avseende att förmedla
kollektivhusidén och filosofin bakom huset. Som en följd startades en studiecirkel med 11 st
intresserade om vad det innebär att bo i ett kollektivhus.
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!
Ett speciellt tack riktades vid middagen den 7 december till arkitekten Björn Ed som varit till
ovärderligt stöd för att få till en bra utformning av skylten på huset.
Ann Rahm
Staffan Arve

Mette Kjörstad
Gerd Zackrisson

Kajsa-Lena Svensson
Anita Persson
Margareta Edling
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Färdknäppen 25 år
Detta jubileumsår har föranlett stor aktivitet i Färdknäppen på många plan.
Redan i 2017-årsberättelse kan noteras att flera personer hörsammat uppropet till 3 möten för
att spåna kring och organisera firandet av Färdknäppens 25 år.
2018 genomfördes möten 19 februari, 26 mars, 26 april, 22 maj, 31 maj, 4 september, 28
september och 22 oktober.
Eftersom gruppen varit öppen har deltagare kommit och gått efter arbetsuppgifter och
intressen bl a Ann Rahm, Bernt Eriksson, Lilian Bodin-Eriksson, Eva Paulsson, Anita
Persson, Gerd Zackrisson, Gun Hedén, Kerstin Kärnekull, Lotta Bystedt, Maj Wetterstrand,
Anne Demérus, Bibbis Löthén, Lena Hellström, Monica William-Olsson, Eva Graus, Birgitta
Blom.
Vid ett möte deltog dramapedagogen Agnes Hellwig.
En speciell grupp bildades för att organisera och genomföra den stora jubileumsfesten. I
denna grupp har ingått: Maj, Anne D, Eva G, Heike Gustafson, Lilian, Bernt, Gerd, Gun Hed,
Majsan Isaksson, Eva Brandin, Ann R, Bibbis, Mona Isaacs, Eva P. De har haft många möten
före festen.
Husets grupper inbjöds att ”uppvakta” 25-åringen med aktivitet.
Alla verksamhetsberättelser och Gun Hemströms fotomontage från 10-års-jubileet
exponerades på torget och i korridoren.
- 17 februari inleddes jubileums-året på årsmötet med en av Monica Havbom skriven och
framförd hyllning till Färdknäppen.
- 19-23 februari hade Matlag 1 tema ”I Ernst fotspår – `gomseglet applåderar`” med recept och
citat.
- 14 maj jubileumspub med Husbandet och Färdknäppskören.
- 20 maj, 21 maj
släktvernissage resp
husvernissage som visade
Monica WOs
verk. Släkt och vänner
samlade ihop stickade och
broderade gåvor från
Monica. Besökare utanför
husets krets kom också för
att beskåda dessa
”underverk” fyllda av
minnen.
- 25 maj lagade Matlag 2
Monica W-Os
födelsedagsmiddag med
önskade rätter.
- 26 maj Några verk ur
Bild 3 Ett förstärkt husband vid jubileumspuben.
husets Nummerrevyer
framfördes och det bjöds på
dricka med tilltugg. Också husets gästmatlagare inbjöds.
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- 9 juni – den stora jubileumsfesten genomfördes med välsmakande buffé, tält och björkar i
trädgården, vimplar på balkonger och inbjudna gäster – inkluderande alla som flyttade in i huset för 25
år sedan. Från Fambo kom vd:n Jonas Schneider och Eva Ström, från KNU Ulrika Egerö och från
kommunen AnnMari Engel och Ann-Margarethe Lihv och kollektivhusvännerna Krister Sanne,
Gunilla Lauters och Mats Hult m.fl. Lilian välkomnade och Bernt var toastmaster. Ca 95 personer
lyssnade till ton och tal. Husets ”urmoder” Monica WO invigde tillsamman med Fambos vd skylten på
husets front (se omslagsbilden).
- 28 augusti ”Jubeljubileum i
kollektivhus” firades på teater
Tribunalen. Fambos kollektivhus
inbjudna. På scenen framträdde
Mats Hult, kören Trots allt,
Revygänget, Kerstins
kollektivhushistoria, Husbandet,
Iwa Boman frågade ”Hörs det vad
jag säger?” Tårta och bubbel
spisades. Eva B och Bosse
Johansson välkomnade, Anki
Hamrin och Heikki Saarela stod för
baraktiviteter, Anne D, Lotta, Ann
R och Anna William-Olsson för
tårtutskänkning, Tomas Backström, Bild 4 Revygänget med gamla godingar från Färdknäppens många revyer
Gerd och Henrik Öbrink för ljus och på teater Tribunalen.
ljud m fl . Närmare 90 personer
närvarade.
- 20 september professorn/läkaren Stephan Rössner föreläste kunnigt och odogmatiskt om ”Myter om
maten”.
- 23 september kl 14-17 ”Framtidsverkstad” under ledning av Agnes Hellwig. 16 deltagare arbetade
och lekte sig igenom livet i Färdknäppen med möjligheter och farhågor. Konstateras att en uppföljning
behövs och är planerad i början av kommande år.
- 17 oktober professorn/fastighetsekonomen Hans Lind analyserade ”25 år av årsredovisningar!”
Många intressanta observationer.
- 2 november vernissage med Kerstins foton och
fotobok med tema ”Var dags liv i
Färdknäppen 2000-2018”. Krister Sanne
invigde. Tranströmer-biblioteket är intresserade
av att i sina lokaler visa utställningen.
- 6 december kammarherre Odd Zschiederich
berättade kunnigt och stimulerande om sitt
arbete under rubrik ”Den grå eminensen”. En
förberedelse inför Nobelfesten.
- 10 december tillkännagavs Färdknäppens
litteraturpristagare - Sara Stridsberg - i
matsalen av biblioteksgruppens Kai Månsson.
Bild 5 Utställningen Var Dags Liv blev också en fotobok med
Husets invånare hade nominerat många av sina
70 bilder.
favoriter som biblioteksgruppen beredde.
- 14 december arrangerade Matlag 6 Nobelfest
för huset. Temat var silver (som silverfirande) och matsalen pryddes av grå dukar och servetter, otaliga
silverkulor från taket samt trerätters lyxmiddag med salad Caprese, Mälargös i smakrik sås och
blossande glassbomb. Ekonomiskt bidrag till middagen kom också från Ruth Frölands dödsbo. Lena
He presenterade inför kaffet Färdknäppens jubileumskaka. 52 gäster satt festklädda till bords och
betjänades av serveringsklädda sexor.
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Mitt i Södermalm, P4 och
Familjär har haft reportage.
Med tacksamhet och
tillfredsställelse har vi mottagit
stöd på flera sätt från
Familjebostäder.

Bild 6 P4 intervjuar Anna William-Olsson och Kajsa-Lena Svensson.

almanackan planera en ”Öppen dörr” 13 januari.

Ett roligt, glädjefyllt och
jobbigt jubileumsår har vi
genomlevt och ger en vink till
kommande året genom att i

22 oktober upplöstes denna stimulerande löst sammansatt samling i hopp om att många
ytterligare kommer att uppstå.
Ett berikande sätt att bo och leva i vårt kollektiv.

Färdknäppskaka
I samband med Framtidsverkstaden i september blev jag tillfrågad av
jubileumsgruppen om jag ville skapa en Färdknäppsbakelse.
Gärna en kaka istället med symbolik tänkte jag; här lever vi tillsammans och
bidrar till kollektivet med våra olikheter.
Därför valde jag en kaka med många olika ingredienser som vi alla kan äta
oavsett om man är glutenintolerant eller nötallergiker. Den kan bakas med
laktosfritt smör och varieras. För, så tycker jag, huset varierar beroende på
vilka som bor här.
Jag hoppas kakan skall förgylla vardagen, så som vi berikar varandras dagar här.
18 stora kakor eller 36 ”lagom” stora:




200 g rumsvarmt smör, ev. laktosfritt, margarin eller kokosolja.
1 dl socker, eller råsocker, honung
21/2 dl farinsocker, kan blandas med ljust eller mörkt muskovadosocker,





1 ägg
½ dl majsstärkelse
1 tsk malen kanel eller valfri annan krydda. Ex. ingefära eller kardemumma

honung eller mörk eller ljus sirap

eller rent utav chili






1 tsk vaniljsocker
1 krm salt
½ tsk bakpulver
8 dl glutenfria havregryn eller vanliga
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4 dl av valfri blandning av russin, torkade tranbär, fikon, dadlar, grovt
hackad choklad, mörk, ljus eller vit. Kokos. Pumpafrön, solrosfrön eller
sesamfrön. Nötter eller mandlar om ingen är allergisk mot dessa.

Gör så här:
 Värm ugnen till 175 grader.
 Vispa smör, socker och farinsocker luftigt. Tillsätt ägget.
 Blanda majsstärkelse, kanel, vaniljsocker, salt och bakpulver. Rör ihop med
äggblandningen till en jämn smet. Tillsätt havregryn, frukt, frön och/eller
choklad.
 Klicka ut degen glest till ca 18 kakor eller 36 mindre på bakpappersklädda
plåtar. Platta till degen. Grädda i mitten av ugnen 12-15 min. tills kakorna
är gyllene. Låt svalna något på plåten. Lägg sedan över dem på ett galler
för att kallna helt.
Lena Hellström

Biblioteksgruppen
Har bestått av Ted Bjurwill (del av året), Anders Gustafson, Lena Hellström, Lena Höög, Siv
Lindh (del av året), Kai Månsson, Anita Persson (sammankallande), Anna William-Olsson
(del av året) samt Gerd Zackrisson.
Gruppen har haft sju ordinarie utannonserade möten i biblioteket (30 januari, 13 mars, 14
maj, 4 juni, 20 augusti, 8 oktober, 27 november) med minnesanteckningar.
Talböckerna har lyfts från korgen och står på nedre hyllan. Vid tidningarna och under TV står
VHS.
En förfrågan har inkommit från systerkollektivet Sockenstugan ang urbanlån av talböcker.
Eftersom det skulle kräva ytterligare personinsatser har vi hittills avstått från deltagande.
En helt ny stämpel har inköpts.
Tidningstjänstgöring
har under året varit: januari/augusti Ted, februari/september Siv, mars Kai, april/november
Anders, maj/december Lena He, juni/oktober Anita, juli Gerd.
I genomsnitt har mellan 35-40 artiklar klipps varje månad till grannar, som markerat
önskemål.
Morgontidningarnas samtliga delar har varje morgon markerats och tidningarna har behållits i
hyllan ca en vecka.
Tidskriftshyllan, som består av skänkta och deponerade tidskrifter, har kontinuerligt rensats.
Frågan om det finns behov av prenumerationer har diskuterats och avslagits.
Bokutlån
127 utlån har registrerats (2017:149). Det förmodas att flera tidskriftslån inte registreras.
Glädjande kan konstateras att många lån mellan grannar förekommer i huset.
Lena Hö har framgångsrikt påmint om återlämnande av lånade böcker.
I fönstren har exponerats: Eyvind Johnson: Grupp Krilon, då den var Stockholm-läser-bok
2018; Denis Mukwge och Nadia Murad maa av fredspriset; Werner Aspenström 100 år;
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Magnus Västerbro maa August-priset, Sara
Stridsberg, som fick Färdknäppens litteraturpris 2018
samt nytillkomna böcker.

Bild 7 Den ständige sekreteraren meddelar att
Sara Stridsberg fått Färdknäppens litteraturpris
2018.

Nya böcker och material till arkivet
Inköpta böcker: David Lagercrantz: Mannen som sökte
sin skugga; Eyvind Johnson: Grupp Krilon (förord
Anna Jörgensdotter); Andrea Lundgren: Nordisk
fauna; Kerstin Ekman: Gubbas hage; Agnes Lidbeck:
Finna sig; Kenneth Hermele: En shtetl i Stockholm;
Svenska noveller från Almqvist till Stoor. Red. Ingrid
Elam & Jerker Virdborg; Lena Andersson: Sveas son.
En berättelse om folkhemmet; Hans Roslin mfl:
Factfullnes; Jens Liljestrand: Mannen från skogen –
om Moberg; Per T Ohlsson: 1918. Året då Sverige blev
Sverige; Marie-Louise Ekman: ”Få se om hundarna är
snälla ikväll…”; Nadia Murad: Den sista flickan;
Jonas Gardell: Till minne av en villkorslös kärlek;
Magnus Västerbro: Svälten; Sara Stridsberg: Kärlekens

Antarktis.
Gåvor: Shirley Jackson: Vi har alltid bott på slottet; Barbro Lindgren: Om sorgen och den
lilla glädjen; Göran Åstrand: Känt och okänt på Stockholms kyrkogårdar; Marie Göranzon
berättar om sitt liv för Stina Jofs: Vrålstark & skiträdd; Fatima Bremmer: Ett jävla solsken –
en biografi om Ester Blenda Nordström; Monika Björk & Eva Kaijser: Svenska hem. Den
sanna historien om Fröken Frimans krig; Marie-Louise Ekman – utställning på Moderna
Museet; Jeppe Wikström: Stockholm från ovan; Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken
del III; Henrik Berggren: Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme; Ola
Larsmo: Förrädare; Peter Englund: Poltava. Berättelsen om en armés undergång; Birgitta
Holm: Som av fåglar genomflugen. Helga Henschen, bildmakare, multikonstnär och aktivist;
Tomas Mann: Bergtagen; Piotr Socha: Stora boken om bin; Vilgot Sjöman: Linus och Blenda;
Eva-Karin Gyllenberg: Stockholm quiz. Hur väl känner du Stockholm?; Ruth Rendell:
Stenarna skola ropa; Jesper Högström: Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar
Söderberg; Klas Gustafson: Gösta Ekman; Anna Jörgensdotter: Solidärer.
Böcker från Sivs dödsbo och filmer från Teds utrensningar har erbjudits biblioteket.
Litteraturförteckning över skönlitteraturen har kontinuerligt uppdaterats och ligger i datorn
under biblioteksgrupps-fliken. Med jämna mellanrum hängs senaste upplagan upp vid hyllan i
plastmapp.
Anna har uppdaterat lyriklistan.

Pressklipp till arkivet: DN 9 sept 2017: Här blir vardagslivet mycket enklare (om Vildvinet i
Örebro); Expressen 1 april: Torsten, 70, kämpar för att hans dotter ska få bättre vård (om
Torsten Kindström); DN 31 mars: runa över Siv Lindh av Mats Hulth och Kerstin Kärnekull;
DN 11 februari: Siv Lindh – annons; 9 oktober P4 intervjuer med några ”äldre” i Färdknäppen
(ligger också på Facebook, hos Kollektivhus Nu och hos Framtiden); Studies in Architectur
11/2018 (bl a om Färdknäppen); Brev från Ingvar Carlsson maa förfrågan om deltagande i
Demokratin 100 år; Fambos infoblad Familjär vintern 2018: Gemenskap förlänger livet (om
Färdknäppen).
Aktiviteter
31 januari Framtidsfullmakt – Torsten Seth och Lena Hö, 5 februari Inkaleden till Machu
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Picchu – Birgitta Blom och Kjell Dike, 15 februari – Kjell Johansson om sitt författarskap,
26 februari – TV-producenten Marie Nyreröd om sin TV-film om Ingmar Bergman 100 år,
7, 16, 21, 24 mars samt 14 april Unga Klaras föreställning Ocean – ett forskningsprojekt
tillsammans med Uppsala universitet och Institutet för Framtidsstudier – byggde delvis på
intervjuer av Färdknäppsboende, 3 april Petter Kärnekull om The Great Learning Orchestra,
23 april Ebba Witt-Brattström – Århundradernas metoo-vrål – om kvinnomotståndets röster i
litteraturen, 7 maj Vind för våg – ett gäng käcka grabbar sjunger svenska och engelska
sjömansvisor, 15 juni bokbord - i huset utrensade böcker att spridas inför sommaren, 5
december bokbord – också utrensade böcker från grannarnas hyllor att spridas inför
julhelgen, 10 december Arena vdn, journalisten och författaren Håkan A Bengtsson kring en
ny bok om Demokratin 100 år – demokratins genombrott, människor som formade 1900talet”, 27-29 december kl 09 filmvisning till medtagna morgonfikat om Stockholm 19391954,
gåva till 25åriga Färdknäppen var att utannonsera och efter nomineringar (34
författare/skribenter nominerades) utse Färdknäppens pris i litteratur 2018. Annonserades 10
december (se jubileumsaktiviteter).
Biblioteksgruppen jublar över alla utgallrade böcker som kan rotera i huset och komma
många till del. Och alla goda idéer på inköp, aktiviteter och deponeringar och gåvor! Stort
tack till alla!
Biblioteksgruppen saknar den kreativa, roliga och kunniga medlemmen, Siv, som fortfarande
inspirerar oss genom alla minnen! Hon hade deltagit i biblioteksgruppen sedan 1993.

Bikupan
Gruppen Bikupan har under året varit
vilande när det gäller sittande möten.
Kajsa-Lena Svensson och Karin Ståhle
har haft huvudansvaret med det
praktiska arbetet under året.
Vid slungnings- och honungsarbetet
har många i huset deltagit, det är
härligt med det stora intresset.

Bild 8 Färdknäppshonungen skördas och slungas i takrummet.

Våren kom tidigt i år redan 2 april
enligt SMHI och vi fick en lång och
varm sommar vilket har varit extra
gynnsamt för våra bin och vår honungs
skörd

Vi lyckades bilda ett nytt samhälle, en
ny drottning föddes i juli och blev parad enligt alla konstens regler. Nu har Färdknäppen 2
bisamhällen.
Honungsskörden blev ca 70kg, 35kg/kupa. Det slungades vid 4 tillfällen, uppe i takrummet.
Det mesta av honungen ympades för att få en längre hållbarhet och undvika kristallisering.
Honungen lades på 350gr’s burkar, 200 burkar, varav:



171 burkar såldes i huset
18 burkar till föreläsare
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 6 burkar, 1 burk till varje matlag
 2 burkar till provsmakning, tidig och sen slungning
 3 burkar till nästa års ympning
Invintringen har gått bra, vi lämnade ca 5kg honung i vardera kupa, bina fick även
sockerlösning som de gjorde honung av, för att de skall klara vintern, äta och hålla
drottningarna varma. Varje kupa har också fått en ”vinterkappa” om temperaturväxlingarna
blir för stora.
Nu hoppas vi på en gynnsam vinter och en varm och tidig vår.
Karin Ståhle för Bikupan

Bokcirkeln
Följande har deltagit: Anki, Anna W-O, Catarina, Eva G, Eva P, Henrik, Kerstin K, Olga

Böcker vi läst; Tove Jansson: Sommarboken, Henning Mankell: Italienska skor, Kjell
Johansson: Huset vid Flon, Chimmanda Ngozi Adiche: Lila Hibiskus, John Steinbeck: Möss
och människor, Maja Linde: Binas historia, John Ajvide Lindqvist; Pappersväggar, Niklas
Natt och Dag: 1793
Det har varit intressanta, givande diskussioner och delade upplevelser om böckerna.
Eva Graus för bokcirkeln

Dramagruppen
Deltagare i gruppen; Anki, Bernt, Eva G, Eva P, Henrik, Kerstin K, Lilian, Lotta, Majsan,
Mariann L, Monica H, Tomas

Gruppen har setts ca 4 gånger per termin i matsalen där vi jobbat med dramaövningar, dikter
och framförallt improvisationer blandat med humor och allvar. Skrattet har ofta fyllt salen.
Vi har dock känt stor saknad och tomhet efter Siv Lindhs bortgång.
Eva Graus för dramagruppen

Bild 9 Lek och allvar blandas i dramagruppen.
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e-gruppen
Medlemmar vad vid början av året Tomas Backström, Lena Berg, Ted Bjurvill, Torsten
Kindström, Stig Knutsson, Kerstin Kärnekull och Kajsa-Lena Svensson. Under året har
gruppen fått tre nya medlemmar, Staffan Arve, Kai Månsson och Ann Rahm.
Fyra möten i gruppen har genomförts under 2018.
Gerd och Kjell har förtjänstfullt tagit fram instruktioner för husets videobandspelare och TVapparat i allrummet. Den finns nu inplastad ovanpå videospelarna.
En ny skrivare till kontoret har inhandlats, men ännu inte kopplats så att den kan användas
trådlöst. HDMI-sladd till TV-n i allrummet har köpts. Vi har testat att köpa skrivarpapper via
Martin&Servera, men det blir dyrt och vi fortsätter att köpa in ”manuellt”.
Färdknäppen är anslutet till Dropbox, en gratistjänst för arkivering av dokument på en server
utanför huset i det så kallade ”molnet”. Tomas har gjort ett förslag till struktur för
arkiveringen och vi har lämnat tillbaka frågan till styrelsen.
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. Det har varit svårt att hitta ett bra sätt
att få alla kopiatörer att betala för sina personliga kopior. Vi
testar vidare.
Frågan om bättre wifi i takrummet (och i hela huset) har
diskuterats under året. Efter kontakter med Comhem har vi
kommit fram till att det inte är ekonomiskt möjligt att täcka
hela husets behov, bland annat för att det ta kräver
ytterligare abonnemang hos ComHem och många nya
apparater att sköta om. Vi prövar en enklare repeaterlösning
för takrummet under 2019.
Kerstin har tillsammans med Torsten ansvarat för och
administrerat föreningens hemsida. Hemsidan har flyttats
över till WordPress hos vår leverantör av webbhotellet
fardknappen.se, Loopia. och nås via nätet. Under 2019
kommer Torsten att ta över hela ansvaret. Alla som vill kan Bild 10 Hemsidan håller på att få en ny
utformning med hjälp av WordPress.
få en e-postadress med adressen @fardknappen.se.

Fest och Underhållningsgruppen
Gruppen har under jubileumsåret 2018 bestått av: Heike Gustafsson, Bernt Eriksson, Lilian
Bodin Eriksson och Gerd Zackrisson
Planering och möten under året: FoU 24/3.Två medlemmar från varje matlag samlas 6/5 för
att planera för buffén 9/6-18. Allt ifrån tårtor till vin och däremellan fläskytterfilé, varmrökt
lax, sparrispaj, quinoa sallad, lammfiol, falafel, ost och kex med mera. Ytterligare möten med
matplanerarna var 8/5 och 23/5.
Filmer visade under 2018:





Efter Bröllopet
Här har du ditt liv: Kerstin K och Eva P visar och berättar om Aina Cederblom
Änglagård 1 och 2
Franska filmkvällar: Jag har älskat dig så länge, Paris och Det regnar alltid i Provence
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Mette Kjörstad tog över samordningen av Pysseldagen efter Lilian Bodin Eriksson, Bernt
Eriksson och Gerd Zackrisson och som dragit lasset i 25 år- det tackar vi för! 9 december var
Pysseldagen för små släktingar och vänner. Det bjöds på halmarbete (Marianne Ljung),
pepparkaksbak (deg från Lena Hellström, bakassistans från Birgitta Blom, Kjell Dike, Tomas
Backström med flera), ljusdekorationer (Margareta Edling), klipp och klistra (Karin Flöjte),
marsipan (Mette Kjörstad). Nytt för året var att pynta apelsiner med band och nejlikor,
uppskattat även av våra boende. Saft, kaffe, bullar avnjöts av små o stora, och det var ett
lyckat och uppskattat evenemang som alltid.
Gerd Zackrisson för Fest och Underhållningsgruppen

Bild 11Julpysseldags med pepparkaksdeg, kristyr och prydnadsgodis (En del blev nog uppätet).

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, Bernt Eriksson, Eva Graus,
Anders Gustafson, Monica Havbom, Bibbis Löthén, Gerd Zackrisson.
Samt utomboende: Lisbeth Andersson, Annika Ask, Marianne Edenborg, Ulrika Ernestam
Östberg, Bengt Etzler, Eva Galan, Inge Gustafsson, Kurt Hedman, Kerstin Laurin, Katti
Magndahl, Sue Anne Moody
Under året har vi repeterat 25 ggr och givit 2 konserter. Samt gjort ett inslag på Färdknäppens
Jubileumspub. Dessutom genomfört en workshop med rytmikpedagogen Kerstin Linzander.
Varje ordinarie repetitionstillfälle är 2 x 45 minuter och innehåller följande övningar:
uppvärmning – andningsövningar, uppmjukning av kroppen
uppsjungning – tonbildning, sång/skalövningar
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repetition – aktuell repertoar
11/3 Workshop med rytmikpedagog Kerstin Linzander ”Nyfikna öron och glada fötter”
Färdknäppskören i samarbete med ABF. Alla i huset inbjöds och även vänner till
körmedlemmarna.
Vi började med uppmjukningsövningar
och gick sedan över till puls och
rytmövningar. Vi läste text till pulsslag
som sedan övergick till sång och kördans.
Vi lärde känna fraser och perioder i
musiken, även det till pulsslag och
rörelse. Kerstin lärde ut olika kanons som
vi sjöng på annorlunda indelning och
även till dem blev det rörelse. Vi fick nya
idéer om hur man kan ”utöka” en
sång/kanon på det sättet.
Bild 12 Kören tränar tillsammans med Kerstin Linzander.

Här är låtar och sånger hon arbetade
med och som gav oss utökad repertoar:

Upp, upp du dränge (visa från Hälsingland) i arrangemang - Ord (kanon)text Alf
Henriksson/musik Daniel Helldén - Damdidedam (trall) med rörelser och pulsslag - Morning
awake (kanon) med rörelser, unison sång, samt kanon - Rosa på bal och Oxdragarsång
musik Evert Taube/arr..Hans Ljunggren - Nu är den ljuva tid, text Lennart Hellsing/musik
Stefan Forssén - Slutsång isländsk melodi i uppteckning, text och arr. Daniel Helldén - Post
Festum amerikansk folkmelodi, text Olle Adolphson.
Vi dansade en jugoslavisk dans, som hon ackompanjerade på pianot.
Och vi fick en egen ”knäppramsa”:
Du hörer urets knäpp
Var gång det knäppa låter
Är en förknuppen knäpp
Som knappast knäpper åter
Konserter
28/4 Konsert på Kollektivhuset Dunderbacken: Torskfile - Cykeln – Upp, upp du dränge –
Bä, bä /The Continental – Akanamandla - Thuma mina – Du hörer urets knäpp
14/5 Färdknäppens Jubileumspub: Cykeln – Upp, upp du dränge – Akanamandla – Thuma
mina – Du hörer urets knäpp
16/12 Julkonsert i grannhuset Fatburs Kvarngata 17-19
Tomtarnas julnatt – Staffansvisa – Maria går på törnestig – Angels – Deck the halls – Räven,
råttan och grisen – Jingle Bells – Två små röda luvor – Julen är här
Vid pianot:
Solveig Bark
Heike Gustafson

Lotta Bystedt
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Glögg och Julsånger
Gör ett avbrott i julstöket! Kom och sjung JULsånger, drick glögg, ät
pepparkakor m m och ha det allmänt trevligt

Foto Kjell Dike
Drygt 40 personer deltog i Färdknäppens årliga tradition! En kväll som anordnades för 18:e
året i
rad av Gun Hemström
Förutom den goda hemgjorda glöggen som Staffan Arve och Lena Hellström bjöd på
serverades, pepparkakor med ädelost, mjuk brunkaka m lingongrädde, pepparkaksgrissini
med parmesan och flingsalt, stollen, chokladpraliner
Programmet för kvällen!
RLena Höög och Kerstin Hellstrand – spelade nyckelharpa
RGun Hemström ledde allsången tillsammans med Ellinor Brolin och Jenny Almsenius
R#9<91>B9;CC?>?49>?5B>DB9;CC?>– sjöng och spelade ett par låtar
R$?>9311F2?= läste ”Kalabalik hos morfar prosten” av Eva Bexell
R<<9>?BB?<9>?38Jenny Almsenius avslutade kvällen med att bjuda på egna o andras låtar.
Det blev en rolig, varm, trivsam och stämningsfull kväll med alla medverkande och sångglada
”Färdknäppare” med vänner.
Januari 2019 /Gun Hemström
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Hushållarna
Matlagsrepresentation: Matlag 1: Gerd Zackrisson, Matlag 2: Torsten Seth, Matlag 3:
Margareta Edling, Matlag 4: Gudrun Hubendick, Matlag 5: Heike Gustafson, Matlag 6:
Henrik Öbrink. 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 inköpen av kaffe vilket gjort
att vi fått billigare kaffe.
Hushållarna har haft fyra ordinarie möten. Dessutom har Gudrun Hubendick, Kerstin Folco
och Lena Hellström haft ett särskilt inköpsmöte.
Vi har inte haft några soffor.
På initiativ från Gudrun Hubendick pratade Gunilla Wallerot om mathygien i allrummet den
11 april. En givande och verklighetsnära kväll.
Matlagsbemanning. Klas Gustafson och Anna William-Olsson har flyttat in under året och
blev medlemmar i matlag 4 som varit i behov av förstärkning. Ted Bjurwill har bytt matlag
med Henrik Öbrink.
Som vanligt har vi haft gott om gästmatlagare. I första hand ska vi kontakta personer som är
medlemmar, i andra hand hugade gästmatlagare som inte är medlemmar.
Genom beslut på husmöte äter numera våra gästmatlagare gratis de dagar de lagar mat här.
Inköp. Whiteboardtavla för information om hur mycket man får ta av maten m m, skärbrädor
av plast, 2 st ”Lilleman” (en typ av liten kniv), provnålar, ett lock som passar till de stora
kantinerna och ett lock som passar till de små.
Henrik Ö har lånat ut en mandelkvarn tills vidare. Anna WO och Klas G har skänkt en 10
liters kastrull.
Vi har kompletterat vår servis, glas och bestick så att det räcker till 60 kuvert.
I budgeten för 2018 tilldelades hushållarna 4000 kr. För 2019 äskar gruppen 4.500 kr.
Antalet ätande under året har varit 7543 vilket ger i genomsnitt 171 ätande per vecka
(sommarmiddagarna räknas som en vecka, och jul-mellandagarnas spontanmiddagar ingår i
dessa siffror). Motsvarande siffra för 2015 var 180, för 2016 176 och för 2017 176.
Antalet ätande icke-betalande gästmatlagare var 149 (snitt på 4 gästmatlagare per vecka).
Kostnaderna för matinköpen var 264.332 kr medan kupongförsäljningen gav 247.800 kr.
Hushållarna genom Torsten Seth

Husskötargruppen
Gruppmedlemmar har varit Staffan Arve, Per Demérus, Kajsa-Lena Svensson, Maj
Wetterstrand och Henrik Öbrink. I Husskötarna ingår även Renhållarna med Lena Brorsson
och Monica Havbom, vilka lämnar egen verksamhetsberättelse.
Gruppen har haft 6 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
 Har utfört möbelreparation
 Haft kontinuerligt samråd/samarbete med vår husvärd Magnus Nilsson
 Skickat felanmälningar
 Hållit uppsikt på avfallshanteringen
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Per sköter återvinningskonceptet med textilåtervinning
Maj har varit inblandad i inköp av nya armaturer
Lyft frågor om utrymningsskyltar
Varit inblandad i frågan om bastuaggregatets utbyte och tillgänglighet, dvs att det ska
vara möjligt att sätta på bastun även för lindrigt funktionshindrade
Drivit frågan om återanskaffning av trädgårdssoffor och bord är ett ansvar för
Familjebostäder, vilket resulterade i att föreningen fick fria händer att köpa nytt. Detta
hänger ihop med avtal med Familjebostäder om att det de har tillfört fastigheten ska de
ansvara för återanskaffning av, och föreningen på samma sätt.
Drivit frågan om att
trädgårdssoffor och
bord kan förvaras på
vinden plan 5, det är
ju Familjebostäders
egendom
Per har bytt ut låsen i
gästrummen, så att
de rummen har egen
nyckel som ej ingår i
systemet och ej ger
tillgång till
föreningens
utrymmen såsom
kontoret.
Genomfört egen
brandsyn på våren
Varit med på
Bild 13 Sommarmiddag vid de nya möblerna i trädgården
Familjebostäders
brandsyn i oktober
och fört föreningens talan

Husskötargruppen

Inredningsgruppen
Under året har gruppen inte haft några protokollförda möten. Övriga sammankomster:
 Torggruppen bjöd in till ett öppet möte med samtal kring torget och dess inredning i
syfte att förnya och fräscha upp torget.
 Heike, Birgitta och Kerstin F gjorde en fotoutställning med ett förslag på ny inredning
på torget.
 Soffa där det kommit ytterligare ett förslag på inredning. Förslagen diskuterades.
Inköp till motionsrummet:
 Hylla med 3 förvaringslådor
 Inköp till gästrummen:
 Madrasskydd
1
 Kuddar och kuddskydd
6
 Förvaringskorg
3
 Dörrmatta
3
 Sänglampa
1
Heike, Birgitta, Kerstin F
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Färdknäppens julbordsgrupp

Årets julbord blev återigen en variant på tidigare års julbord, i år med några tak av hårda
tunnbröd. Systemet med timer fungerade i år tack vare tydlig information. Tredubbel sats
behövs av den utmärkta pepparkaksdegen.

Lena Hellström (deg), Staffan Arve (hopsättning), Kerstin Kärnekull (bak, dekor och julbord),
Eva Graus (keramikhus) och Gun Hemström (julbord) bidrog.

Figurer och ljusslinga finns i källarförrådet inför 2019. Den röda duken liksom
odllingslådorna, som formar landskapet, finns hos Kerstin.

Konstgruppen
Konstgruppen består av Birgitta Blom, Eva Graus (sammankallande) Eva Paulsson och Kjell
Dike
Konstgruppen har haft ett planeringsmöte och två arbetsmöten. Under senhösten arrangerades
en aktivitet/tävling ”Känner du (igen) din granne”. 34 av de boende i huset lämnade in ett
fotografi av sig själv som barn och ca 20 deltog i den lekfulla tävlingen.
Inköp har gjorts för aktiviteter nästa år.
Mätning av Färdknäppens konstförråd har gjorts för att kunna genomföra en höjning av golvet
och göra det mer ändamålsenligt.
/Kjell Dike
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Kontaktgruppen
Ledamöter i kontaktgruppen valda av årsmötet: Eva Graus, Tomas Backström, Majsan
Isaksson. Från styrelsen: Ann Rahm, Gerd Zackrisson, Mette Kjörstad.
Kontaktgruppen har under året träffats i januari, februari och mars. Vår kära granne Siv Lindh
gick bort den 1 februari, hon är mycket saknad. Efter en rockad i huset flyttade Anna
William-Olsson och Klas Gustavsson in i A-huset.
Kontaktmiddagar har varit i januari, april, november, med sammanlagt 11 nya intresserade.
Under året har Anita Persson handlagt ärenden med förfrågningar om medlemskap och
kollektivhusboende.
109 intresserade varav 84 kvinnor, 25 män och 11 par har hört av sig till Färdknäppen via
hemsidan.
För kontaktgruppen
/Mette Kjörstad

Motionsgruppen
Gruppens olika aktiviteter under 2018:
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, motionscyklar, löptränar och ror.
Vi har under våren inköpt en roddmaskin som har blivit
populär.
Vi har fått pedagogiska lekredskap av Birgitta och ett
förvaringsskåp har köpts.
Vid besök av barn/ barnbarn är de gärna där och spelar
innebandy, pingis, hoppar studsmatta och leker.
Akustikplattor till taket har inköpts i december och
kommer att sättas på plats under våren av vår händiga
husskötargrupp.
Motionsrummet är väl använt och har blivit mer och mer
attraktivt!
Bild 14 Olga Englund testar roddmaskinen.

Kajsa 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
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Renhållarna har under året haft fyra möten – 5/3, 2/5, 3/9 och 28/11.
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 bra även detta år.
Lena Brorsson och Monica Havbom har inför 2019 lagt upp städschema.
Under året har en ny Kärcher-dammsugare inköpts.
Monica Havbom för Renhållarna

Trädgårdsgruppen
På våren och hösten hade vi
trädgårdsdagar då vi öppnade
upp, respektive stängde
trädgården. Med god
uppslutning gick arbetet fint.
Sommaren var het och torr. För
att vara sparsamma vattnade vi
enbart rabatterna. Gräsmattan
var som en öken, men när
regnet äntligen kom i mitten av
augusti, tog gräset fart och
snart var den åter grön.
En hare gästade oss hela
sommaren och ibland tittade
även en ekorre förbi. Råttor såg
vi dessbättre inte till. Nomor
kom regelbundet och lade ut
gift i våra många ”råtthus”.

Bild 15 Höststädning i trädgården.

I stora kryddlådan växte olika örter. Åtgången på örterna är inte så stor, så eventuellt sår vi
sallad nästa sommar i stället.
Körsbärsträdet och det vänstra äppelträdet, James Grieve, blommade och bar frukt. Körsbären
fick fåglarna, men vi åt sammanlagt 13 James Grieve på husmötet. Det andra äppelträdet,
Amorosa, tog en vilopaus i år, men vi hoppas att det kommer med frukt nästa år.
Det är nu tredje året fruktträden levt i vår trädgård. De är fortfarande unga träd så när något av
dem av torkan fick gula blad så gav vi det en rejäl dusch vatten – trots allt. Alla överlevde och
deras kraftiga tillväxt under tidigare år ledde till att vi beskar dem både under våren och
hösten. Det utfördes av Eva S. och Per som här samarbetar för att få praktiska erfarenheter av
trädbeskärning och på sikt friska och uthålliga fruktträd.
Efter den stora hettan genomvattnades trädgården ordentligt.
Trädgårdsgruppen genom Majsan
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Bild 16 Husets första äppelskörd - James Grieve.

Yogagruppen
För de som har svårt att komma igång efter nattens sömn har Eva Graus piggat upp oss
med indiska andnings- och rörelseövningar varje morgon, vardag och helg mellan kl 99.45. Vi har haft inspelade band med musik och instruktioner och känt livsandarna
genomströmma oss.
/Olga Englund

Minst 33 studiebesök från 14 olika länder i
Färdknäppen 2018

18 januari: Fyra studenter från Sydkorea på besök för att se ett svenskt kollektivhus.

25 januari: Leif Eriksson, projektledare för Vinnovaprojektet Elastiska hem som handlar om
delning och samarbete i boendet.
Freya Brandl, arkitekt och ansvarig för två byggemenskapsprojekt i Wien.
28 januari: Barbro Thorvaldsen, som bor i den norska bogemenskapen Friis Gate i Oslo.
5 februari: Alice Erkhammar, exjobbare i arkitektur vid KTH.
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10 februari: En grupp från kollektivhuset Rudbeckia, som planeras i Uppsala.
12 februari: 5 personer från kollektivhuset Seiseki utanför Tokyo och från Cohousing
Corporation, som arbetar för fler kollektivhus i Japan.
27 februari: Två personer från Coompanion Östergötland, som ordnar möten kring nya sätt att
bo och som ger råd till kooperativa föreningar.
4 april: Kollektivhuset Kombos köksgrupp studerar Färdknäppens kök.
10 april: Lena Bejerot, Sveriges Radio, som vill göra reportage om varför ingen vill bo i
kollektivhus, men tänker om och gör ett radioinslag om att många, allt fler, vill bo
tillsammans.
15 maj: James Bergham, arkitekt och forskare som vill utveckla boendeformer för Nya
Zeelands mauibefolkning.
21 maj: En grupp från Kombo på besök.
31 maj: Rolf Novy-Huy, chef för Stiftung Trias i Tyskland.
2 juni: 15 personer från Bonn med omnejd, som vill bo i ett ”svenskt” kollektivhus med
Axelsom reseledare.
5 juni: Ann Forsyth från Harvard, USA, intresserade hur städer kan utformas så att man kan
leva mer hälsosamt – inte minst äldre.
10 juni: Martin Jansson.
12 juni: Ana och Elena från Santander, som förbereder en konferens om bogemenskap för
seniorer i Spanien.
18 juni: En liten grupp från det holländska analysföretaget Kenniscentrum 60 plus.
19 juni: Fyra belgare.
30 juni: 15 boendeforskare från olika håll i Europa, USA och Australien som deltagit i
ENHRs konferens i Uppsala.
28 juli: 2 personer från Sundsvall
(eller Växjö?).
18 augusti: En grupp japanska
forskare som gör den fjärde studien
av Färdknäppen sedan starten 1993.
30 augusti: Gabi och Dieter
Bernhardt, arkitekt, från Tyskland.
20 september: Ännu ett japanskt
besök.
3 oktober: Esther Jakober,
bostadsutvecklare från Belgien.
4 oktober: Åsa Schellin, ansvarig
för boendefrågor inom SABO.

Bild 17 Eva Sandstedt tar emot en grupp boendeforskare från Europa
och några länder till.

7 oktober: Open House med mer än 130 besökare.
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10 oktober: Den japanska forskaren Hiroko Mixumura, som ska studera matens roll i
kollektivhus för att överföra kunskapen till Japan.
11 oktober: 17 konsulter från konsultföretaget WSP med Maria Pleiborn som kontaktperson.
15 oktober: Hanna Skoog, exjobbare från KTH.
1 november: Forskaren Sara Brolund de Carvalho från ArkDes.
14 november: En finländsk arkitekt som själv bor kollektivt.
6 december: Federico Bishop, som startat ett företag som bygger bogemenskaper tillsammans
med de som ska flytta in.

Allehanda aktiviteter i Färdknäppen 2018
(som kanske inte redovisas på annat ställe)

YBO>?38=54 :1>D1B2B5F2NB1B-Kalle vår utgående post från den gula postlådan
Y :1>D?7"1B9>*DO8<5?38#5>15<<CDBQ=9>9D91D9FD9<<OB5DClutfiskmiddag
Y

:1>;1CD145Cjulgranen ut som slut på årets helger

Y

:1>9>9D95B145$1D<17 5>C?6616QB1DD49C;ED5B1gästmatlagarnas roll i FK

Y :1>9>2:Qd Mette Kjörstad till utflykt till föreläsning på ABF om hur man klarar sig i
kriser
Y :1>25BNDD145#5>1QQ7?38+?BCD5>*5D8?=Framtidsfullmakt som ett alternativ till
god man, och vi diskuterade även kring testamenten.
Y 652B1F<945BFOB;NB17B1nne Siv Lindh. Begravningen 22 febr besöktes av många från FK.
Minnesstund hölls 4 mars i matsalen med Sivs närmaste och FKare
Y652B8N<C1C1<<1FN<;?=>1D9<<292<9?D5;5D@Onattsudd kl 22
Y 652B9>2:Q4$1:C1> C1;CC?>?38$1B91>>#:E>7D9<<frukostmorgon kl 07-09. De
återkom 8 maj och 3 oktober
Y =1BCC5BF5B145#5>15<<CDBQ=våfflor till fikat
Y

=1BC– långfredagen - inbjöd Karin Flöjte och Henrik Öbrink till ”knytis”

Y =1:2:Q4#5>15?38*D1661>BF5@O5>;FN<<=54V>5H@<?C9?>96NB7?386?B=V?=
resa i Holland
Y=1:E@@=1>145'5DB9N=N<N9>5>
Karin F, Mette och Henrik till
nattsudd i biblioteket kl 22. De
återkom juni, 1 sept, 5 okt, 12 okt, 16
nov och 24 nov
Y=1:417C6QBMagnolia-skål i
trädgården
Y=1:SFI-grupp samtalade och
fikade med FKare kl 13.30-15. Ännu
en SFI-grupp kom 20 nov
Y =1:=54D5=1V9H?38DB9H9
köket” inbjöd Ann R, Karin S och

Bild 18 Fix och trix i köket med Ann R, Lena He och Karin S.
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Lena He till erfarenhetsutbyte om hur man kan använda vårt kök på bästa sätt
Y =1:5B2:Q4*D1661>7B1>>1B1DDD9<<2B9>715>417@O$N<1B5>9segelbåt
Y>9D1'5BCC?>?38$1:.5DD5BCDB1>45H@?>5B145kvarglömda effekter i trädgården
Y :E>92:Q4#5>15?38*D1661>@Obubbel och hurrarop i biblioteket för att hylla att de
blivit farföräldrar
Y5>B9;9>2:Q4D9<<mansgrupp. Ytterligare möte 11 sept
Y :E>99>F9D5B145$1:C1>?38F1B1ECD9<<sommarmiddag
Y:E<95B2:Q4"5BCD9>"NB>5;E<<5>85=C;QB414salladsorgie. 16 personer kom
Y:E<98145$1:C1>tårtkalas
Y

:E<9<17145>>)18=?38>9D1sommarmiddag på rester. 20 personer kom

Y

:E<9boulekväll i trädgården

Y

:E<92:Q4Anita, Gerd Zackrisson, Gun Hedén, Ann R, Eva G på fruntimmerstårtor

Y :E<9;?= "1B5 till Anne Demérus, Bibbis Löthéns och Gerds sommarmiddag
Y

:E<92:Q4$1B91>>51B<CC?>@Otårta och kaffe

Y1E79>F9D5B145F1B1>49>?38?CC5!?81>CC?>D9<<sommarmiddag. 20 personer kom
YC5@Dvalvaka i biblioteket med lekamliga tillbehör
Y 5 oktober gjorde 7 FKare utflykt till Utö.
H5 nov ”Bonkafton – Så här har du inte sett dina grannar förr: Gun Hed, Mette, Kai, Maj,
Lena He, Staffan, Sue-Ann, Ann R, Monica H, Henrik”
H8 november: Ungdomssoffa genomfördes för de som bott här kortare än 5 år. Gruppen
gjorde en så kallad SWOT analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifierades
Y >?F9>2:Q4"1B9>?385>B9;D9<<högläsning av Tove Jansson: Farlig midsommar.
Detta fortsatte på eftermiddagarna till bokens slut
Y 453CD1Btade Gun Hed och Anita sortering och identifiering av gamla foton. 3 möten
genomfördes och arbetet fortsätter 2019
Y C1=21>4=548EC5DC Nobelmiddag den 14 december startades en insamling till årets
Nobels Fredspristagare Dr. Denis Mukwege´s Panzi klinik. Detta var också för att hedra vår
granne Patricia Speer som testamenterade 75000kr till Panzi kliniken. Sammanlagt skickades
i år 3000kr till Läkarmissionen för Panzi kliniken
Y 3 dec vandrade 5:ans Luciatåg genom huset, sjöng Luciasånger och lyste upp i alla
trappor, mutade på olika håll med pepparkakor och annat julgotteri
Y 4539>2:Q4$5DD5D9<<1DD7QB1Marsipangodis till huset. 2 personer kom
Y

453F1B45D417C1DD;<NOB5DC9>;Q@D1gran

H25, 26 dec inbjöd Kai och Karin F till högläsning på morgonen av Elias Canetti: Den
räddade tungan
Y 4531FODC@O9>9D91D9F1F$1:C1>julmiddag med knytis. 17 personer deltog
Y 4535B2:Q4$5DD5indisk middag för FKare och vänner
Y

4539>2:Q4F1D9<<knytis i väntan på tolvslaget
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Så gott som varje dag under året har berikats av kaffedrickande i biblioteket.
Insamligen till Läkare utan Gränser har i år resulterat i 15.089 kronor (2017 7.372).
Insamlingar har ägt rum vid Majsans och Anne Ds fester och vid Öppet hus. Så har våra
flaskor och burkar oförtröttligen burits av Anne, Maj, Marianne C med flera. Tack för det!
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Vi som bodde i huset 2018, med inflyttningsår
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2018

Anita Persson, Bibbis Löthén, Bo Johansson, Eva Brandin, Gun Hedén, Gun
Hemström, Kai Månsson, Kerstin Kärnekull, Lilian Bodin, Maj Wetterstrand,
Mona Isaacs, Monica William-Olsson, Olga Englund, Siegie Strandberg, Siv
Lindh
Mette Kjörstad
Eva Paulsson
Stig Knutsson, Torsten Kindström
Bernt Eriksson
Marianne Carlsson
Gerd Zackrisson
Karin Ståhle
Mariann Ljung
Monica Havbom
Anne Demérus, Per Demérus
Eva Graus, Lena Höög
Kajsa-Lena Svensson
Anders Gustafson, Heike Gustafson
Lotta Bystedt
Lena Brorsson, Lena Hellström, Staffan Arve
Eva Sandstedt, Jan Dämfors, Lena Berg, Torsten Seth
Ann Rahm, Marianne Isaksson, Ted Bjurwill
Gudrun Hubendick, Jan Bjerninger, Karin Flöjte, Margareta Edling, Tomas
Backström
Birgitta Blom, Kjell Dike
Anki Hamrin, Gino Folco, Heikki Saarela, Henrik Öbrink, Kerstin Folco, Petri
Hämäläinen,
Klas Gustafson, Anna William-Olsson
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Matlag 1
Gerd Zackrisson
Lena Hellström
Staffan Arve
Lena Brorsson
Lotta Bystedt
Anne Demérus
Per Demérus
Bibbis Löthén

Matlag 2
Torsten Seth
Karin Ståhle
Birgitta Blom
Kjell Dike
Gino Folco
Kerstin Folco
Gun Hedén
Mona Isaacs
Eva Sandstedt
Siegie Strandberg

Matlag 3
Margareta Edling
Lena Höög
Tomas Backström
Karin Flöjte
Eva Graus
Majsan Isaksson
Torsten Kindström
Kai Månsson
Maj Wetterstrand
Monica William-Olsson
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Matlag 4
Gudrun Hubendick
Stig Knutsson
Lena Berg
Jan Bjerninger
Marianne Carlsson
Jan Dämfors
Anki Hamrin
Eva Paulsson
Heikki Saarela

Matlag 5
Heike Gustafson
Olga Englund
Anders Gustafson
Gun-Anita Hemström
Petri Hämäläinen
Mariann Ljung
Kerstin Kärnekull
Kajsa-Lena Svensson
Henrik Öbrink

Matlag 6
Eva Brandin
Lilian Bodin
Bernt Eriksson
Monica Havbom
Bosse Johansson
Mette Kjörstad
Anita Persson
Ann Rahm
Ted Bjurvill
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