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Verksamhetsberättelse 2019
Kollektivhusföreningen Färdknäppen lämnar följande verksamhetsberättelse för
kalenderåret 2019. Den innehåller styrelsens och gruppernas berättelser.
Medlemmar
Vid utgången av 2019 hade föreningen 117 (2018 var det 111) medlemmar varav 57
(57) boende i huset och 60 (54) utomboende. Vår medlem Henrik Öbrink gick bort
under året. I hans lägenhet flyttade Martin Jonols in.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften var under året 200 kr/person. Inträdesavgift för ny medlem 500 kr.
Under året har 10 (2018 var det 9) medlemmar tillkommit och 9 (15) har lämnat
föreningen, antingen på egen begäran eller inte betalat medlemsavgiften.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
Mette Kjörstad och Ann Rahm i ett delat
ordförandeskap
Anita Persson som vice ordförande
Karin Ståhle som kassör
Margareta Edling som sekreterare
Gerd Zachrisson och Birgitta Blom som
övriga ledamöter.

Styrelsen har under 2019 haft 5
protokollförda styrelsemöten efter årsmötet. Styrelsemöte i takrummet januari 2019.
Av dessa var 4 inplanerade och 1 var
tillkommet för att lösa frågor kring
konstituering. Under 2020 har vi haft 2 stycken inplanerade styrelsemöten före
årsmötet.
Styrelsen har förberett husmöten.
Frågor som har varit avhandlade och förberedda av och i styrelsen är, förutom
löpande ärenden:
Hur ska vi ha det – möbler och möblering
Framtagande av regler för hur vi hanterar personinformation utifrån GDPR
Användning av 300-kronan
Förberedelser av soffor

Styrelsen hade inom sig utsett tre representanter till Kontaktgruppen: Mette Kjörstad,
Gerd Zachrisson och Birgitta Blom.
Husmöten
Föregående Årsmöte hölls 16 februari 2019. Extra årsmöte hölls den 12 september
2019 där fyllnadsval till kontaktgruppen behandlades som den enda frågan.
Färdknäppens Husmöten har hållits i 4 stycken protokollförda möten:
19 mars Husmöte
11 juni Husmöte
12 september Husmöte
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14 november Husmöte

Ett öppet Budgetmöte hölls 16 januari
2019.
Soffor
Vi har haft soffor under 2019 om
Färdknäppens grupper och deras
arbete den 5 februari
Hur ska vi inreda Färdknäppens
gemensamma rum? Arkitekterna Maria
Halla och Martin Skånberg medverkade
den 7 februari
Anslagstavlan den 16 april
Avgående ordföranden med blommor vid årsmötet.
Torkskåp eller torktumlare den 8 maj
Möblering i våra gemensamma rum
den 19 september och den 11 november

Revisorer
Revisorer har varit Heikki Saarela och Tomas Backström. Revisorssuppleant har varit Bernt
Ericsson.

Valberedning
Valberedning har bestått av Kajsa-Lena Svensson (sammankallande) Gudrun
Hubendick och Anna William Olsson.
Grupper verksamma i huset:
Biblioteksgruppen
Bikupan
Dramagruppen
e-gruppen
Fest- och underhållningsgruppen
Husskötarna
Inredningsgruppen
Konstgruppen
Kontaktgruppen
Renhållarna
Trädgårdsgruppen

Bokcirkeln
Färdknäppskören
Hushållarna
Julbordsgruppen
Motionsgruppen
Tillfälliga inredn.gruppen

Gästrummen
De tre gästrummen har under 2019 haft 369 gästnätter (med 511 personer), vilket
kan jämföras med 2018 då det var 433 nätter. Siffrorna för tidigare år var: 427 nätter
för 2017, 506 nätter för 2016, 536 nätter för 2015, 460 nätter för 2014, 441 nätter för
2013, 475 nätter för 2012 och 521 nätter för 2011.
Externa kontakter, Samrådsgruppen för Familjebostäder – Färdknäppen samt
med Hyresgästföreningen
Vi har kvartalsvisa möten med representanter för Familjebostäder. Förvaltare har
Juha Harju varit. Utöver honom har vi träffat Johan Eklöf samt Magnus Nilsson vilka
har representerat Familjebostäder vid dessa möten. Från Färdknäppen har Ann
Rahm 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.
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De största frågorna under året har
varit
Golvboning på Torget
Möjligheter att vi får solenergiceller på taket
Dålig lukt från fettavskiljare
Ventilation i motionsrummet
Kylrummets temperatur
Avstämning av vad som kan
omfattas av 300-kronan
Belysning rörelsestyrd inomhus
och ljusstyrka utomhus samt tidur
på terrassen

Hjälpredan
Nyanställda från Familjebostäder på studiebesök i oktober 2010.
Enstaka uppdateringar av
Hjälpredan har gjorts efter beslut
på Husmöten, med Staffan Arve som Hjälpreda-sekreterare.
Öppet Hus
Öppet hus genomfördes söndag 6 oktober. Det var ett samarrangemang med ”Open
House i Stockholm”. Vi fick besök av 65 intresserade, majoriteten av dem var
kvinnor.
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

Mette Kjörstad

Karin Ståhle

Birgitta Blom

Gerd Zachrisson

Anita Persson

Margareta Edling
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Martins betraktelse
När jag först flyttade in till Färdknäppen i somras hade jag svårt att ta till mig att det verkligen
var sant.
Ännu när jag var på en fredagsmiddag efter att blivit antagen som hyresgäst var jag helt
övertygad om att det var ett missförstånd som snart obarmhärtigt skulle rättas till. Det är
egentligen först nu som jag börjat inse att det faktiskt är sant.
Min väg till att omfatta att jag verkligen bodde här gick via trädgården. Jag hade en lång
semester och ägnade minst en stund varje dag till att läsa i halvskuggan. Det var något att se
fram mot att sitta där med en bra bok och en kopp kaffe i den fridfulla trädgården. Då och då
kunde jag lägga min bok åt sidan och betrakta skådespelet omkring mig.
Aklejor och rosenskäror kämpade om herraväldet på marken med de framfusiga
maskrosorna som ilsket trängde fram där de kom åt. I luften sjöng nötskrikor och björktrastar
vackert men hetsigt för att försvara sina revir. Högst uppe i ett träd kunde en dödföraktande
koltrast utmana en mordisk duvhök som kretsade över Färdknäppen. Allt för att visa vem
som var djärvast och fick föra sitt släkte vidare i den grönskande omgivningen.
Men i en bekväm trädgårdsstol satt jag med min kaffekopp och läste Friedrich Nietzsches
bok ”Bortom gott och ont” där han analyserar maktbegäret och drivkrafterna hos alla
varelser.
Ofta, när jag behövde pusta ut från dramatiken i trädgården och Nietzsches bistra analyser
av livets mening kom någon trevlig medlem av Färdknäppen med en kopp te och en god
bok. Det blev många angenäma samtal i halvskuggan, ofta om böcker. Jag kan för min del
inte tänka mig ett trevligare sätt att tillbringa en ledighet.
I filmen ”Notting Hill” finns en scen med en parkbänk som betytt mycket för en kvinna i hela
hennes liv. På bänken finns en liten skylt som berättar om hur kvinnan älskat att sitta där i en
lummig bakgård. Jag har alltid velat ha en sådan bänk och en sådan plats att vistas i. Jag
tror att jag har hittat den nu.

Biblioteksgruppen 2019
har bestått av Anders Gustafson, Lena Hellström, Lena Höög, Kai Månsson, Anita Persson
(sammankallande), Anna William-Olsson samt Gerd Zackrisson.
Gruppen har haft sex ordinarie utannonserade möten i biblioteket (4 februari, 9 april, 27 maj,
28 september, 29 oktober, 17 december) med minnesanteckningar. Förutom dessa möten
har gruppen gjort arbetsinsatser inför
”världens längsta bokbord”, Hasse & Tageutställningen och julbokbordet.
Tidningstjänstgöring
har under året varit: januari/maj Anita,
februari/augusti Gerd, mars/september Kai,
april/oktober Anders, juni/december Lena He,
juli/november Anna.
Boksortering inför ”Världens längsta bokbord” i augusti.
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I genomsnitt har ca 25-30 artiklar klippts varje månad till grannar, som markerat önskemål.
Morgontidningarnas samtliga delar har varje morgon markerats och tidningarna har behållits i
hyllan ca en vecka.
Frågan om behov av dagstidningsprenumerationer har diskuterats på husmöte och under
året har prenumeration på tidningen Dagens ETC kompletterat SvD och DN.
Tidskriftshyllan, som består av skänkta och deponerade tidskrifter, har kontinuerligt rensats.
Med anledning av ommöbleringsaktiviteter har gruppen funderat kring ev förflyttningar av
böcker, tidningar och tidskrifter.
Anna och Gerd har utfört det viktiga arbetet att städa i korgarna med barnböcker och
lekaktiviteter.
Bokutlån
217 utlån har registrerats under året (2018 127). Flera tidskrifter har hemlånats utan att ha
registrerats - tyvärr. Flera privata böcker har glädjande nog cirkulerat i huset.
Lena Hö håller framgångsrikt reda på att bibliotekets utlånade böcker återkommer efter
läsningen.
I fönstren har exponerats: Anders Enmark maa avliden; Gun-Britt Sundström: För Lydia, då
den var ”Stockholm läser”- bok 2019; Hans Rosling: Factfulness maa programkväll och DNdebatt; Kristina Sandberg maa Selma Lagerlöfs litteraturpris 2019; Sven Lindqvist maa
avliden; Ellen Mattson, Tua Forsström och Anne Swärd nya Akademiledamöter; Toni
Morrison maa avliden; Olga Tokarczuk och Peter Handke då de erhållit 2018 och 2019 års
Nobelpris i litteratur; Sara Danius maa avliden, Markurells i Wadköping (av Hjalmar
Bergman) fyller 100 år.
Nya böcker och material till arkivet
Inköpta böcker: Gun-Britt Sundström: För Lydia; Sara Stridsberg: Kärlekens Antarktis; Alex
Schulman: Bränn alla mina brev; Beate o Malena Ernman & Greta o Svante Thunberg:
Scener ur hjärtat; Christian Catomeris & Knut Kainz Rognerud: Svenska akademien. Makten,
kvinnorna och pengarna; Liv Strömquist: Den rödaste rosen slår ut; Steve Sem-Sandberg:
W; Karin Smirnoff: Jag for ner till bror; Claes Andersson: Busholmen nästa; Anna-Karin
Palm: ”Jag vill sätta världen i rörelse”; Olga Tokarczuk: Björnens ögonblick; Peter Handke:
Berättelse om ett liv; Ann Katrin Pihl Atmer: Södermalm – Husen-historien-människorna.
Gåvor: Susan Faludi: Mörkrummet; Samfundet St Eriks Årsbok 2015; Samfundet St Eriks
Årsbok 2016; Samfundet St Eriks Årsbok 2018; Klas Gustafson: Gösta Ekman – Farbrorn
som inte vill va´stor; Håkan Blomqvist: Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på
Södermalm 1917; Armando Lucas Correa: Den tyska flickan; Marilynne Robinson: Hemma;
Ernst Brunner: Hornsgatan; Niklas Natt och Dag: 1793; Ragnar Jonasson: Mörkret; Peter
Robinson: Skuggan av tvivel; Aase Berg: Haggan; Jonas Hassen Khemiri: Pappaklausulen;
Augustin Erba: Blodsbunden; Katrine Kielos: Det enda könet; Anna Fredriksson & Rolf
Jönsson: Cykelpromenader; David Lagercrantz: Hon som måste dö; Antoine de SaintExupéry: Lille prinsen; Emilie Pine: Allt jag inte kan säga; Torbjörn Flygt: Himmel; Lars
Gustafson: Dr Weiss sista uppdrag; Susanna Alakoski: Bomullsängeln; Inga-Lisa
Sangregorio: Blåsningen – Så har det nya pensionssystemet lurat oss alla; Karin Smirnoff: Vi
for upp med mor; Jamaica Kincaid: Min mors självbiografi, Hans Rosling: Factfulness.
Pressklipp till arkivet: Hemma Hyra 1/2019: Nu vill vi bo tillsammans (om Tunnan); Familjär
vinter 2018: Gemenskap förlänger livet (om Färdknäppen); bif 2019:1: Klas Gustafson –
mästare på att berätta andras liv; The New York Times International ed 20-21/4 2019 (om
Färdknäppen); Södermalm Direkt 20 18-24 maj 2019 (Färdknäppen); Leva Livet (reklam för
activage) bild på Staffan Arve; Svensk bokhandel 8:2019: Han skriver andras liv (om Klas
Gustafson); SvD 12 augusti 2019 (om Färdknäppen); SvD 14 augusti 2019 (om
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kollektivboendet colive lab vid Nytorget); DN 15 juli 2019 (om Klas Gustafson); Built
Enviroment 45/3 – Kerstin Kärnekull & Ingela Blomberg (om Färdknäppen).
Aktiviteter
5 februari Anders och Lena He informerade om biblioteksgruppens verksamhet, 18 februari
Blir världen bättre? Jan Bjerninger ledde ett samtal om Hans Rosling och hans statistik, 27
februari RFSU:s förbundsordförande Hans Linde ”Från Ottar till Trump – motstånd och
framgång i arbete för allas rätt till sin kropp och sexualitet”, 11 mars ”Klok som en uggla eller
dum som en gås” Kai presenterade boken Bevingad intelligens, 12-14 mars gav sig
biblioteksgruppen med nära iväg med Finlandsbåten till Helsingfors för att beskåda det nya
ståtliga biblioteket Oodi, där vi guidades av Kristian Aira – imponerande och lärorikt. Vi hann
också med samtidskonstens museum Kiasma, det nya museet Amos Rex med René
Magritte-utställning och Kampens kapell innan det var dags för hemfärd. Kai och Maj
Wetterstrand var initiativtagare och planerare, 2 april forskaren Hillevi Ganets om MeToo, 15
april årets hemliga gäst var Claes Månsson, som berättade om sin bana till tiljan, 24 juni
Lena He - En meditativ bildvandring bland Ölands orkidéer till musik 10 september docenten
Matts Mattsson presenterade boken Erkännandets pedagogik, 17 september författaren mm
Stina Oscarsons film ”Att så ett frö av tvivel – om ohämmad exploatering, miljöförstöring,
växande klyftor…” , 3 oktober besökte Stina FK med tema ”Har klimatet tid med
demokrati?”, 11 oktober vernissage av utställningen om Hasse & Tage. Böcker, tröjor, cd:n,
brickor exponerades tom 25 oktober, 22
oktober historikern Håkan Blomqvist
presenterade boken Potatisrevolutionen
och kvinnoupproret på Södermalm 1917, 5
november historisk/arkeologen Jonas
Monie Nordin om Det samiska Stockholm,
18 november Poesi från många vrår.
Anita, Anna, Eva Paulsson och Martin
Jonols läste, 5 december Suzanne
Lindhagen om Anna Lindhagen – pionjär
och politiker i det tidiga 1900-talets
Stockholm, 10 december julbokbord med i
huset utrensade böcker, 27, 28, 29
Poesi från många vrår, exempelvis på trapphusplanet i Buppgången i november.
december Göran Gunérs filmer …
Kai har formulerat ett Nyhetsbrev till alla våra grannar om gruppens önskemål om
programkvällar med grannars berättelse av vilket slag det vara månde.
Klas Gustafsons generösa erbjudande om att placera sina ”värdefulla” cd-skivor i biblioteket i
en för ändamålet relevant hylla har ännu inte diskuterats klart bl a för att den slutliga
möbleringen ännu inte är färdig i bibliotek/allrum.
Biblioteket har detta år erhållit många många böcker som gåvor. Det är en ”billig” vana som
vi hoppas ska fortsätta under kommande år.
Tack till alla som på många sätt stödjer biblioteksverksamheten och den jublande aktiviteten i
gruppen lovar intressanta möjligheter för 2020.

Bikupan 2019
Året började med storm från norr och ett av våra samhällen klarade sig inte.
Våren var ojämn i temperatur, regn och vindar vilket inte var gynnsamt för våra bin.
6

Men vi lyckades i alla fall bilda ett nytt samhälle, en ny
drottning föddes i juli och blev parad enligt alla konstens
regler. Så Färdknäppen har 2 bisamhällen igen.
Honungsskörden blev ca 16,5 kg Det slungades vid 2
tillfällen, uppe i takrummet. I år ympade vi inte honungen,
det innebär att honungen är bärnstensfärgad och
rinnande. Honungen lades på 250grams burkar, 66
burkar.57 burkar såldes i huset 50:-/burk = 2850:- 9
burkar till föreläsare.
Honungsslungning pågår i takrummet i augusti.

Invintringen har gått bra vi lämnade ca 5kg honung i
vardera kupa, bina fick även sockerlösning som de gjort honung av, för att de skall klara vintern,
äta och hålla drottningarna varma.
Vi hade under våren information om ”Vad händer i Bikupan” vi tre tillfällen,
27/3, 24/4 och 21/5.
Kajsa-Lena Svensson och Karin Ståhle har haft huvudansvaret med det praktiska arbetet under
året. Vid slungning och honungsarbetet har många i huset deltagit, det är härligt med det stora
intresset.
Nu hoppas vi på en gynnsam vinter och en varm och tidig vår.
Stockholm 2020-01-01
Karin Ståhle för Bikupan

Bokcirkeln 2019
Bokcirkeln har träffats nio gånger under 2019.
Gruppen har bestått av Eva Graus, Eva Paulsson, Kerstin Kärnekull, Olga Englund,
Anna William-Olsson, Martin Jonols (fr o m maj), Catarina Johansson och Vera
Dettmann (fr o m augusti).
Böcker som vi har läst och diskuterat:
Kerstin Strandberg / Tio syskon i en ömtålig berättelse
Audur Ava Olafsdottir / Ärr
Gun-Britt Sundström / För Lydia
Robert Seethaler / Ett helt liv
Anne Swärd / Vera
Alex Schulman / Bränn alla mina brev
Kerstin Ekman / Gubbas hage
Karin Smirnoff / Jag for ner till bror
Claes Andersson / Busholmen nästa
/för Bokcirkeln, Anna W-O
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Dramagruppen 2019
Deltagare i gruppen: Eva Graus, Tomas
Backström, Monica Havbom, Eva Paulsson,
Gerd Zackrisson, Kajsa-Lena Svensson, Kerstin
Kärnekull, Mariann Ljung, Bernt Eriksson, Lilian
Bodin-Eriksson, Lotta Bystedt och Majsan
Isaksson
Dramagruppen har träffats ca fyra gånger per
termin.
Lek, improvisation, koncentration, fantasi,
lyssnande mm. har vi övat på dramaträffarna.

Dramagruppen improviserar i matrummet i maj

Vi har lärt känna nya sidor hos oss själva och varandra. Att vara med i
Dramagruppen är givande på många sätt. Välkomna att prova på!
2020-01-05 Majsan Isaksson för Dramagruppen

E-gruppen 2019
Medlemmar var vid början av året Staffan Arve, Tomas Backström, Lena Berg, Ted
Bjurvill, Torsten Kindström, Stig Knutsson, Kerstin Kärnekull, Kai Månsson, Ann
Rahm och Kajsa-Lena Svensson.
Fem möten i gruppen har genomförts under 2019.
Staffan har åtgärdat ljudanläggningen i matrummet.
I Färdknäppen finns fyra datorstationer, alla från HP; i biblioteket en bärbar dator
deponerad av Majsan, i rökrummet en dator med biblioteket med Windows 8 (2014),
och en med Skype och Windows 10 (2017) samt svartvit laserskrivare/skanner och
på kontoret en dator med Windows 10 inköpt 2019, en svartvit laserskrivare och
kopiator. En ny dator till kontoret har inköpts sedan den föregående kollapsat.
Officepaketet 365 fungerar på alla statinära datorer.
Frågan om bättre wifi i takrummet (och i hela huset) diskuterades under 2018. En
enklare repeaterlösning har installelrats för takrummet under 2019.
Torsten har ansvarat för och administrerat föreningens hemsida som ligger hos
Loopia. Alla som vill kan få en e-postadress med adressen @fardknappen.se.
För e-gruppen
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Fest och- underhållningsgruppen 2019.
Gruppen har under året bestått av: Heike Gustafsson,
Bernt Eriksson.
Lilian Bodin Eriksson och Gerd Zackrisson.
Vi planerade den 19/8 och 26/8 för inköp och ansvar för
maten och
Lördagen den 31/8 hade vi en mycket lyckad grillfest
för husets innevånare.
Vi hjälptes åt alla som kunde och det bjöds på
ungsstekt potatis, sallader, lax i folie, marinerad
fläskytterfile på spett, goda röror som tillbehör. Goda
ostar och kaka till kaffet = jättegott!

Grillning i trädgården i augusti.

Den 8/12 var det dags för Pysseldagen för oss
och våra nära och kära.
Under Mettes beskydd så bakades det
pepparkakor och dekorerades på vita ljus .En
grupp ägnade sig åt halmarbeten. Några klippte
och klistrade juldekorationer, I köket skapade
barnen marsipanfigurer doppade i choklad.
Apelsiner pyntades med kryddnejlikor. Kaffe saft
och goda bullar till alla stora och små besökare.
Ett lyckat evenemang som alltid.
Halmarbete på pysseldagen i december.

För Fest och Underhållningsgruppen/ Gerd Z

Färdknäppskören 2019
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. I år alltså 10-årsjublieum!
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: Annika Ask, Marianne Edenborg, Ulrika Ernestam Östberg, Eva
Galan, Inge Gustafsson, Kurt Hedman, Lisbet Hemse, Katti Magndahl, Brita Melén,
Börje Paulsson, Åsa Sundin
Under året har vi repeterat 21 ggr, deltagit i Choirs for future på Mynttorget (med
extra repetitioner på annan plats), samt medverkat vid 3 st sk flash-mobs (oväntad
körsång på oväntad plats).
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Varje ordinarie repetitionstillfälle är 2 x 45 minuter och innehåller följande övningar:
uppvärmning – andningsövningar, uppmjukning av kroppen
uppsjungning – tonbildning, sång/skalövningar
repetition – aktuell repertoar
20/1 Kick-off
Den första repetitionen avslutades med knytis
samt samtal i smågrupper kring frågor om
kören, visioner och framtiden, som körledare
Heike sammanställt. Alla fick senare en
sammanfattning av våra svar samt Heikes
kommentarer.
15/3 Choirs for Future #Global Strike for
Future
Greta Thunberg började sin skolstrejk för
klimatet i augusti 2018 på Mynttorget i
Färdknäppens Husband på invigningen av
utställningen om Tage Danielsson i oktober.
Stockholm. På världsmanifestationen för
klimatet samlades omkring 700 körsångare
där och sjöng i stämmor) för klimatet. Många från Färdknäppskören deltog.
Vi sjöng: People gonna rise ( int.demonstrationssång ) - Washington (Annika Norlin)
– After the Gold Rush ( version Patti Smith) – Vi måste vakna ( Bella Ciao) – People
gonna rise
Projektet leddes av körledarna Maria Peters, Cecilia Åslund, Cecilia Q. Öhrwall.
24/8 Gatuloppis på Fatburs Kvarngata
Vi sjöng ca 15 min. vid två tillfällen, kl. 11.00 och 13.00: Hamba Nathim – People
gonna rise – Akanamandla – Lilla båt – Hoya ho
15/12 Flash-mob på Södra station
Vid spärrarna möttes resernärerna av Färdknäppskörens julsånger, tomteluvor, glitter
och glatt sånghumör: Staffansvisan – Goder afton – Midnatt råder – Jingle bells –
Deck the halls – Två små röda luvor Mycket uppskattat!
Därefter köravslutning i matsalen med mat och dryck och mycket sång!
Stockholm 30 december 2019
Heike Gustafson

Lotta Bystedt

HUSHÅLLARNA 2019
Matlagsrepresentation:
Matlag 1: Gerd Zackrisson
Matlag 2: Torsten Seth
Matlag 3: Margareta Edling
Matlag 4: Gudrun Hubendick som i september ersattes av Anna William-Olsson
Matlag 5: Petri Hämäläinen och Heike Gustafson
Matlag 6: Ted Bjurwill
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Dessutom har ingått Eva Brandin (kassör) och Lena Hellström (inköpare).
Lena Brorsson har under året slutat som inköpare. Vi tackar henne för hennes
mångåriga insatser i denna roll. Hon har ersatts av Kerstin Folco och Anna WilliamOlsson som Lena Hellströms samarbetspartner vad gäller inköp från Martin &
Servera och de kontinuerliga inventeringarna av förråden i källaren och köket. Per
Demerus har skött inköpen av kaffe vilket gjort att vi fått kaffe billigare.
Hushållarna har haft fyra ordinarie möten. Vi har inte haft några soffor.
På initiativ av Anna William-Olsson arrangerades den 20 oktober en kurs i
vegetarisk matlagning. Kursledare var Ulrika Hoffer vars arvode bekostades av
Hyresgästföreningen. Familjebostäder bekostade inköpen av ingredienserna till
maten. 18 personer deltog i kursen som blev mycket uppskattad. Vi fick ett stort antal
recept och också Ulrikas bok ”GOOD MOOD FOOD, Maten som lyfter humör och
energi”. Några av de rätter vi lärde oss laga har efteråt serverats som middag här.
En kurs om Fix och Trix (dvs om hur olika apparater i köket fungerar) gick av stapeln
den 4 april med 18 deltagare.
Matlagsbemanning. Henrik Öbrink avled under året och har i matlag 5 ersatts av
Martin Jonols.
Vi har liksom tidigare år haft gott om gästmatlagare. Sedan en tid tillbaka äter dessa
gratis de dagar de lagar mat här.
Inköp. Fyra stycken två-liters bakformar. Nya efterrättsskålar. En två-liters kastrull.
En varmhållningsplatta. Nya skärbrädor, varav den röda ska vara för kött och den vita
för övrigt. 30 nya dricksglas. Små slickepottar. En ny serveringsvagn.
I budgeten för 2019 tilldelades hushållarna 4.500 kr för olika inköp. Vi tilldelades
också 6.000 kr för de gästmatlagare som äter gratis.
Antalet betalande ätande under året har varit 7.794 vilket ger i genomsnitt 177
ätande per vecka. Motsvarande siffra för 2015 var 180, för 2016 176, för 2017 176
och för 2018 170. En betydande ökning sedan förra året alltså.
Antalet ätande icke-betalande gästmatlagare var 182.
Kostnaderna för matinköpen var 288.028 kr (motsvarande siffra för 2018 var
264.332 kr, för 2017 277.705 kr) medan kupongförsäljningen gav 262.800 kr (2018
gav den 247.800 och 2017 gav den 257.400). Vi har alltså köpt mat för ca 25.000 kr
mer än vad vi fått in från kupongförsäljningen.
Hushållarna genom Torsten Seth
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Många rä)er kräver många ingredienser.

Ulrika Hoffer visar och förklarar.
.

Det blev mycket att provsmaka.

Full fart i köket.

Vi ordnade en matlagningskurs!
Det fanns önskemål om att utveckla vår gemensamma vegetariska matlagning med nya
idéer och mer kunskap.
Kostrådgivare Ulrika Hoffer engagerades, som utifrån våra behov gjorde en lista över
maträtter att laga en dag i vårt kök. Hyresgästföreningen i Stockholmoch
Familjebostäder bidrog ekonomiskt så kursen gick att genomföra.
Söndagen den 20 oktober samlades vi i matsalen. Det blev stor uppslutning till
föreläsningen som inledde dagen. Då talade Ulrika om utmaningarna med att laga mer
vegetariskt – hur få det näringsmässigt bra och hur få det att smaka gott.
Efter detta skred vi till verket. Sjutton personer, alla matlag var representerade, delades
in i flera grupper och varje grupp fick en lista med rätter att laga. Med stor iver kastade vi
oss över kastruller, bunkar, redskap och ingredienser. Ulrika och hennes assistent Tina
gick runt och hjälpte grupperna med tips och förslag. Vid lunchtid bröt vi för avsmakning
av det vi dittills hunnit göra. Eftermiddagen fortsatte med nya rätter för att vid femtiden
rundas av med ytterligare avsmakning.
När dagen var slut hade vi hunnit med att baka bröd, laga lasagne, pizzor, grytor, biffar,
göra sallader och röra ihop flera såser och toppingar.
Alla recept finns nu samlade i en pärm så vi kan berika våra gemensamma middagar
och på kokbokshyllan finns en av Ulrikas böcker, Good Mood Food, som vi fick efter
kursens avslutning.
Anna William-Olsson
(som arrangerade kursen)
Väldigt roligt – inspirerande.
Ett konstruktivt kaos.
Total utmattning, men det var det värt.

Proffsigt men barnsligt
roligt.

Monica H

Bibbis

Intensivt, sinnligt,
utvecklande.
Kökssocial happening.

Torsten K

Torsten S

Husskötarna 2019
I vår grupp har deltagit Staffan Arve, Per Demérus, Kajsa-Lena Svensson, Lena
Brorsson, Maj Wetterstrand och Monica Havbom.
Henrik Öbrink, som deltog i gruppen, har sorgligt nog avlidit tidigt i våras.
Vi har haft 4 möten i gruppen under året.
Samråd med vår förvaltare Juha Harju och husvärd Magnus Nilsson har hållits
varje kvartal under året.
Fettavskiljaren har luktat mycket, saken har drivits mot Fambo och vi hoppas
på ett utbyte av hela anläggningen.
Lilla torkskåpets bristfälliga funktion har påtalats, driftavdelningen på Fambo
har ärendet
Torggolvet har fått en extrafin boning av Fambo. Nu blänker det som aldrig
förr. Hur vi ska underhålla av golvet är dock ännu oklart.
Wifi-box i takrummet har monterats
Vi har monterat akustikplattor i motionsrummets tak för att förbättra akustiken
Lampor och lysrör har bytts, många smärre åtgärder på husreparation och
möbelreparationer har gjorts
Låsen till gästrummen har bytts ut för att gästerna inte ska ha tillträde till
kontoret och därmed dess nyckelskåp.
Även låset i köksdörren är utbytt så att vår lägenhetsnyckel passar även där
Felanmälningar har skickats till Fambo om bland annat tvättmaskiner,
torkskåp, diskmaskiner, brandlarm, belysningar, kylrum och luktproblem.
Många av våra dörrar har varit tunga att öppna. En del har vi hittills fått
avhjälpta. Dörren till soprummet har fått en öppnare monterad på väggen
Vi har haft problem med vårt kylrum i källaren i sommar. Det har blivit ordnat.

Inredningsgruppen 2019
Under året har gruppen inte haft några protokollförda möten.
Övrigt:
Husets inventarier har gåtts igenom. Sammankallande i alla grupper fick i uppdrag att
uppdatera sina ”områden/rum”. Aktuella inventarielistor sitter nu i sin pärm.
Musikrummet har iordningställts och där finns en lista över sådant som
boende i huset upplåter och som alla får använda.
Initiativ togs att ha en soffa om ”Färdknäppens grupper och deras arbete” (5/2).
Uppskattades särskilt av våra nyinflyttade som fick veta hur det fungerar. Nästan alla
grupper hade med en representant som kort berättade. Enligt önskemål gjordes
också en lista över vilka som är sammankallande i de olika grupperna. Den sitter på
skåpsdörren på kontoret – Torget.
En platt-TV har skänkts av Ann R och placerats i gästrum 4.
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Inköp:
Väggklocka
Duschkorg och draperi
Spegel
Gästsäng
Överkast
Barnstol
Golvlampa med punktbelysning
Förvaringskorg
Kuddöverdrag
Bordslampa
7/1 2020 Inredningsgruppen/Heike

Färdknäppens julbordsgrupp 2019
Årets julbord blev återigen en variant på tidigare års julbord, i år med några tak av hårt bröd
och ny placering av julkrubban. Systemet med timer för belysningen fungerade!

Lena Hellström (deg), Kerstin Kärnekull (bak, dekor och julbord), Eva Graus (keramikhus),
Eva Sandstedt (bak och dekor), Torsten Kindström (bak och dekor) och Staffan Arve
(hopsättning) bidrog.
Figurer och ljusslinga finns i källarförrådet inför 2020. Den röda duken liksom odlingslådorna,
som formar landskapet, finns hos Kerstin.
15

Konstgruppen 2019
Gruppen har 2019 bestått av Birgitta
Blom, Kjell Dike, Eva Graus och Eva
Paulsson
Vår enda aktivitet 2019 bestod av en
heldags Workshop- Levande Verkstad
som leddes av Majsan och Eva G Vi
hade ett 10-tal deltagare.
Vi arbetade bl.a. med porträtt, målning
av vattenbaserade färg, torrpastellkritor,
kol, och dikter.

Levande verkstad i matsalen i mars.

På förmiddagen arbetade vi med en
gruppmålning som på eftermiddagen resulterade i små konstverk med tillhörande
text.
Det var en skapande, rolig dag med nöjda deltagare och vi lärde känna andra sidor
av varandra.
Vi är för få deltagare i konstgruppen och önskar att fler vill ingå i 2020 som
deltagare. Gärna med nya fräscha idéer
Eva G för konstgruppen

Färdknäppens kontaktgrupp 2019
Medlemmar i kontaktgruppen, valda av årsmötet: Majsan Isaksson, Eva Graus och
Tomas Backström. Representanter från styrelsen: Gerd Zackrisson, Birgitta Blom och
Mette Kjörstad. Majsan Isaksson avgick under hösten och ersattes av Torsten Seth.
Kontaktgruppen har under 2019 haft 3 kontaktmiddagar (januari, september och
november) med sammanlagt 7 blivande medlemmar
Under våren hade kontaktgruppen intervjuer med fyra personer inför att en lägenhet
blev ledig vid Henrik Öbrinks bortgång i mars 2019. Den nya hyresgästen Martin
Jonols flyttade in den 1 juni.
Vid ett möte den 10 april 2019 på Sockenstugan träffades representanter för
styrelserna på Färdknäppen, Dunderbacken och Sockenstugan för att tala om
gemensamma frågor. Anita Persson, Birgitta Blom och Mette Kjörstad var med från
Färdknäppen. Där beslöts att husen skulle bjuda in sina externa medlemmar till en
gemensam träff, och att Färdknäppen var först ut.
Den 22 september ordnade därför kontaktgruppen i samverkan med Boföreningen
Framtiden, Kollektivhusföreningen Kombo, Kollektivhuset Dunderbacken och
Sockenstugan ett informationsmöte på Timmermansgården för alla intresserade
externa medlemmar om Sveafastigheter Bostads planerade kollektivhusprojekt.
Mötet var välbesökt, ca 70 personer kom, och dokumentation från mötet skickades
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sedan ut till samtliga. Hyran för lokalen, 3000kr bekostades av Boföreningen
Framtiden och Kollektivhusföreningen Kombo.
Kontaktgruppen har haft möten 14 augusti, 26 september och 27 november.
Anita Persson som mottar Färdknäppens e-post har noterat att under året har det
inkommit 146 förfrågningar om huset, varav från 107 kvinnor, 39 män och 38 par.
Stockholm 2020-01-03, för kontaktgruppen/Mette Kjörstad

Renhållarna 2019
Städlagen har varit representerade av:
nr 1. Anita Persson, 2. Lena Hellström,
3. Bibbis Löthén/Anna William Olsson,
4. Lena Höög, 5. Karin Ståhle, 6. Lena
Brorsson/Monica Havbom, 7. Lilian
Bodin
Renhållarna har under året haft två
möten – 6/3 och 3/4.

Allrummets soffa städas i oktober (och alla andra månader).

Ersättare till ordinarie representanter i
Renhållarna, enligt samma system som
i Hushållarna, utsågs under våren.

Lena Brorsson och Monica Havbom har som representanter för Renhållarna, eller
den s.k. Städsektionen, deltagit i Husskötargruppens möten under året.
Under året har Lena Brorsson mycket överskådligt sammanställt instruktioner för
arbetsuppgifter i de olika städområdena vid sommarstädningen. Sammanställningen
finns i Renhållarpärmen.
Årets sommarstorstädning med fönsterputsning fungerade bra även detta år.
Lena Brorsson och Monica Havbom har inför 2020 lagt upp städschema.
2020-01-06 Monica Havbom för Renhållarna

Trädgårdsgruppen 2019
Vi hade som vanligt två arbetsdagar på våren och på hösten. Många hjälptes åt att
gräva och rensa.För övrigt har trädgårdsarbetet främst bestått av underhållsarbete.
Inga större investeringar eller förändringar.
En förändring var att vi flyttade upp Sommarsnöbusken från spaljén vid cykelstället till
spaljén invid bikuporna. Det blev ett lyft för denna buske som levt ett tynande liv nere
i trädgården. Uppe på terrassen blommade den och trivdes. Vid cykelspaljén
planterades istället humle som togs från utsidan av trädgården.
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Under sommaren var trädgården
ovanligt prunkande och vacker.
Våra träd gav inte så mycket frukt i
år. De körsbär som kom togs av
fåglarna. Äppelträdet som står
närmast körsbärsträdet (Amorosa),
bar i år ingen frukt alls. James Grive
däremot fick en del stora äpplen.
Tyvärr fick fåglarna smak för dem
och vi fick plocka dem omogna och
lägga dem i källaren. Där fick de
ligga tills de användes för fruktsallad
på fredagsmiddagar.

Arbetsdag i trädgården i oktober.

Ett projekt som påbörjades var att sätta upp hönsnät under staketet, för att hindra
småhundar att krypa in. En liten bit blev klar, men det mesta återstår till nästa
sommar.
5/1-20 Trädgårdsgruppen genom Majsan Isaksson

Tillfälliga Inredningsgruppen 2019
En inledande soffa 7 februari gav arkitekterna Maria Halla och Marin Skånberg
underlag för en skiss till utnyttjande och möblering av matsalen, allrummet samt
torget. Därefter följde två soffor under september och oktober som behandlade rum
för rum avseende hur boende tänkte sig att utnyttja de gemensamma utrymmena.
Cirka tio frivilliga formerade gruppen Tillfälliga Inredningsgruppen och fortsatte under
november-december att arbeta med frågan i ett par möten. På husmötet i november
fick den gruppen klartecken att testa nya möbleringar. Vi delade upp oss i två mindre
grupper som i början av december enades om huvuddragen i förslagen, vilka i
grunden var överraskande lika. Förslagen sattes även upp på väggen i matsalen för
att informera alla andra om tankegångarna.
Den 18 december genomfördes en större ommöblering, vilken byggde på de två
gruppernas förslag. I informationen till alla boende poängterades att det är viktigt att
alla hinner uppleva förändringen ordentligt.
En soffa är planerad till 21 januari 2020, där de två förslagen presenteras, och det
finns möjlighet att berätta vad man tycker om den möblering som testats. I ett senare
skede kommer beslut om möblering att tas i husmöte.
Den Tillfälliga Inredningsgruppen
Grupp 1: Birgitta Blom, Karin Flöjte, Maj Wetterstrand, Majsan Isaksson, Tomas
Backström.
Grupp 2: Kajsa-Lena Svensson, Kerstin Folco, Kjell Dike, Lotta Bystedt, Staffan Arve.
Från styrelsen: Anita Persson, Ann Rahm.
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Minst tjugoåtta studiebesök från åtta länder 2019
2019-01-16 Studiebesök
2019-01-23 Varg Arkitekter på besök
2019-02-07 Två forskare från Usify/Elastiska hem som intervjuar
2019-02-08 Tre studenter från KTH
2019-03-05 En grupp pensionerade lärare
2019-03-14 Studiebesök
2019-03-18 Forskaren Hiroko Mizumura från Tokyo som studerar mathållning i
kollektivhus
2019-03-19 Studiecirkeldeltagare från BiG Vaxholm
2019-03-26 Två tjeckiska forskare
2019-03-26 Journalisten Christopher Schuetze från New York Times
2019-04-24 Kollektivhus Nu ordnar presskonferens om det nya typprogrammet
2019-05-13 Fem arkitekter från TIP/Theory into Practise
2019-05-15 En stor grupp fackfolk inom äldreboende och omsorg från Leyden
Academy i Nederländerna
2019-06-08 Studiecirkeldeltagare från Rudbeckia i Uppsala
2019-06-11 Studiecirkeldelatagare inkl Margareta Winberg från Östersund
2019-06-29 Forskare från Korea
2019-07-05 Japanska studenter
2019-07-20 Två forskare från Österrike
2019-09-10 Femton nyanställda från Familjebostäder
2019-09-27 Sex forskare från Rotterdam, Nederländerna
2019-10-01 Tre studenter från Handelshögskolan
2019-10-06 Open House med många besökare
2019-10-10 Fem konsulter och fastighetsägare från Andalusien, Spanien
2019-11-12 Studiecirkeldeltagare från BiG Vaxholm
2019-11-18 Jonathan Andersson, Tech Farm
2019-11-30 Studiebesök
2019-12-10 Journalister från Aftonbladet
2019-12-19 Fem forskare från Elastiska Hem
Publikationer med material om Färdknäppen 2019:
Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap, tredje upplagan, Migra
2019
Collaborative Housing: Residential and Professional Roles, Built Environment,
Volume 45, Nr 3
Susanne Schmid m fl; A History of Collective Living, Birkhäuser 2019
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Allehanda aktiviteter i Färdknäppen 2019
(som kanske inte redovisas på annat ställe)

3 jan tog Karin Ståhle och Lena Hellström initiativ till årets lutfiskmiddag
4 jan (7, 14, 23, 28 jan, 12,19, 25 febr, 4, 11 mars) startade Gun Hedén och Anita
Persson ett gigantiskt arbete med att sortera och identifiera foton från husets liv
och historia. Arbetet var slutfört 27 mars
5, 12, 26 jan initierade Kai Månsson och Karin Flöjte högläsning av Elias Canetti:
Den rädda tungan
13 jan kastades julgranen ut med gemensamma krafter
13 jan inbjöd Anna William-Olsson och Klas Gustafson oss att hålla Öppen dörr
mellan kl 18-20 för grannbesök
25 jan och i sept utställde Maj Wetterstrand och Anita upp kvarglömt från
tvättstugan
26 jan inbjöd på sin 75-års-dag Anne Demérus till en fantastisk konsert med den
grekiska gruppen Taximi och till efterföljande supé
2 febr inbjöd Staffan Arve, Lena Hellström, Tomas Backström, Margareta Edling,
Mette Kjörstad, och Lena Brorsson till en omgång GNAV, som utmanar till
vandring från död till Landet Gosen – ett rikt välsignat land med njutningar av
olika slag
6 febr och 14 okt inbjöd Majsan Isaksson och Mariann Ljung till frukost
15 febr spelade Husbandet en stund före fredagsmiddagen och Anne D bjöd på
vin
19 febr bjöd Staffan och Monica Havbom på födelsedagskaka efter maten
2, 30 mars, 8 juni, 6 juli, 13 sept, 18 okt, 13 nov, 29 dec kallade Mette, Petri
Hämäläinen, Lena Brorsson, Majsan, Eva
Graus, Karin F, Martin Jonols, Ann Rahm
mfl till nattsudd
17 mars erbjöd Anita hemvävda
trasmattor gratis
28 mars inviterade Anita till genrep av
den nyskrivna pjäsen Isjungfrun om
Victoria Benedictsson med Iwa Boman i
huvudrollen på Strindbergs Intima Teater
28 mars avled vår kära granne Henrik
Öbrink
24 april en Magnolia-skål i trädgården
2 maj hade balalajkaorkestern Kazbek
konsert med bl a vår granne Per
Magnoliaskål i trädgården den 24 april medan
Demérus
stjärnmagnolian slår ut.
17 maj kom det årliga erbjudandet från
Staffan om segeltur på Mälaren
19 maj fågelutflykt med Kai till Sandemar
24 maj inbjöd Gun Hed till skål för 100-årsdagen av kvinnors rösträtt
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1 juni från TV-soffan fotbollsmatchen Tottenham-Liverpool
10 juni, 9 sept tog Majsan mfl emot SFI-elever från ABF
21 juni (midsommarafton) inbjöd Majsan och Heikki Saarela till grillning
med medhavda ingredienser på terrassen
29 juni (och 6 juli) inbjöd Gun Hed till fotbollskväll framför TVn
2 juli tog Lilian Bodin, Bibbis Löthén och Eva G initiativ till spontanmiddag
5 juli inbjöd Anita till ett glas och musik under almarna i Kungsträdgården med
anledning av 80 år
12 juli avhölls minnesstund i matsalen för kollektivhuspionjären Dick Urban
Vestbro – Anita och Kerstin Kärnekull ansvarade
16 juli sommarmiddag initierad av Ann R och Eva Brandin
18 juli gladdes vi alla åt Marianne Carlssons tillfrisknande och försåg henne med
blommor och uppvaktning på sjukhuset
20 juli det årliga
Fruntimmersfikat med tårtor
av Gerd, Anne D, Gun Hed,
Eva G, Siegie Strandberg och
Bibbis syster Nenne
22 juli ordnade Anne D, Gerd
och Anita sommarmiddag
med rester från frysen. 24
personer kom
26 juli inbjöd Anne D och Per
D till knytis i trädgården
27 juli erbjöd Petri fribiljetter
till konsert i Sofia kyrka med Tårtkalas på Margaretadagen den 20 juli.
Svarta havets Don Kosack kör
30 juli korvmiddag på
inbjudan av Gun Hed och Mona Isaacs
2 aug fredags-fest-grill organiserad av Heikki, Bosse Johansson och Eva B
10 aug kräftskiva ordnad av Mette och Ann R
28 aug bjöd Siegie på födelsedagstårta
4 och 13 sept råttsanering i trädgården
8 sept uppvaktades Stockenstugan med anledning av de 20 åren. Kerstin K,
Lotta Bystedt, Eva Sandstedt, Gun Hed och Anita representerade
20 sept av Eva G förmedlad konsert med tema ”Du ljuva ungdomstid” och d
musiker från kollektivet Storfamiljen – Christer Fant och Janke Brandberg
6 okt Öppet hus/Open house för allmänheten. Martin ansvarade
17 okt visade Karin Ståhle bilder och material från resa på Shetlandsöarna
8 nov visade Torsten Kindström och Martin filmen om Färdknäppen av Kjell Dike
13 dec bjöd Staffan och Lena H på glögg i biblioteket
21 dec julgransklädsel med glögg
24 dec initierade Karin Ståhle gemensam jullunch. 12 personer lagade och
avnjöt en lyxmåltid
26 dec uppmanade Heikki och Eva G till gemensam lunchsittning
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31 dec inbjöd Monica H till
gemensam nyårsmåltid med
medhavd mat för att invänta
tolvslaget och att då från taket
hälsa det nya året
Så gott som varje dag under året
har berikats med kaffedrickande i
biblioteket.
Insamlingen till Läkare utan
Gränser har i år resulterat i 8.346
kronor (2018 15.089). Insamlingar
har ägt rum vid födelsedagar och
vid Öppet hus. Så har våra flaskor
och burkar oförtröttligen burits av
Anne, Maj, Marianne C m fl.

Husets luciatåg tidigt den 13 december.

Tack för det!
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Självkritik 2, Vi bor i kollektiv
Varje medlem har sin egen madrass
Vi bor femton man i en etta med dass
Våran morgonbön lyder klass mot klass
Våran aftonbön finns det mera brass
Vi bor i kollektiv
Vilket, vilket, vilket, vilket, vilket liv
Politik och praktik det går hand i hand
Med lite religion att snöa ut på ibland
Vi odlar egna tomater i en köksrabatt
Vi har hund och barn och en tokig katt
Vi bor i kollektiv
Vilket, vilket, vilket, vilket, vilket liv
Lite Vishnu på väggen, lite Engels på hyllan
Lite klyschor om kampen i fyllan och villan … aum
Vi vill öppna vår dörr för både folk och fä
Men det är inte särskilt roligt att bli utnyttjad för det
Förra veckan krascha´ stereon och vad var det som försvann
Var det tandkrämen från Kina eller riset från Vietnam
Vi bor i kollektiv
Vilket, vilket, vilket, vilket, vilket liv
Vi är alla originella på vårt eget lilla sätt
Men vi framhåller det inte, för det vore inte rätt
Vi är ansvarstyngda människor med en lekfull attityd
Vi säger knulla till varandra här finns ingen som är pryd
Vi bor i kollektiv
Vilket, vilket, vilket, vilket, vilket liv

Med vänliga hälsningar och tillstånd till publicering från
Gunnar Danielsson, Risken Finns, skivan ”Hästgryta” 1975.
Framförd på musikstund i september 2019 av Christer Fant.
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Vi som bodde i huset 2019, med inflyttningsår
1993 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
1994 Mette Kjörstad
1995 Eva Paulsson
1996 Stig Knutsson, Torsten Kindström
1997 Bernt Eriksson
1998 Marianne Carlsson
2001 Gerd Zackrisson
2002 Karin Ståhle
2003 Mariann Ljung
2004 Monica Havbom
2005 Anne Demérus, Per Demérus
2006 Eva Graus, Lena Höög
2007 Kajsa-Lena Svensson
2008 Anders Gustafson, Heike Gustafson
2009 Lotta Bystedt
2010 Lena Brorsson, Lena Hellström, Staffan Arve
2012 Eva Sandstedt, Jan Dämfors, Lena Berg, Torsten Seth
2013 Ann Rahm, Marianne Isaksson, Ted Bjurwill
2014 Gudrun Hubendick, Jan Bjerninger, Karin Flöjte, Margareta Edling, Tomas Backström
2015 Birgitta Blom, Kjell Dike
2016 Anki Hamrin, Gino Folco, Heikki Saarela, Henrik Öbrink, Kerstin Folco, Petri
Hämäläinen,
2018 Klas Gustafson, Anna William-Olsson
2019 Martin Jonols
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Text från många i huset. Foto Kerstin Kärnekull.
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