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Verksamhetsberättelse för Kollektivhuset Påängen gällande verksamhetsåret 

2020 
 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av: 
Lena Odell, ledamot 
Eivor Kellén, intendent 
Behnaz Chehrazi, ledamot  
Jim Nilsen, ledamot 
Jan-Erik Normelli, kassör  
Rolf Prim, sekreterare 
Lars Thornberg, ordförande 
 
Verksamhet 

Styrelsen har haft åtta (8) protokollförda möten detta år som inte varit som något annat år. 
Tillvaron ställdes på ända för oss alla då pandemin svepte över oss och världen. Allt som tidigare 
var möjligt fick nu ställas in eller anpassas till nya och föränderliga restriktioner. Det innebar att 
planerade möten kring förslag på förändring/revidering av föreningens stadgar fick flyttas fram 
på en obestämd framtid, städdagar genomfördes med fokus på utomhusaktiviteter och med 
begränsad fysisk kontakt och årsmötet genomfördes på ett annorlunda vis i pergolan med 
möjlighet att innan mötet poströsta.  

Styrelsen har under året arbetat med att ta fram en mall för uppdatering av uppgifterna i 
huskatalogen, där möjlighet till epostadresser läggs till. 

En elgräsklippare och elgrästrimmer har införskaffats under året för att alla lättare ska kunna 
sköta området kring odlingslotter och gräsmattor. 

De aktiviteter som styrelsen arrangerade under året var två. För andra året i rad genomfördes 
husets bouleturnering under sommarmånaderna. 11 lag deltog, avstånd hölls och vinnare utsågs. 

Lagom till jul fylldes alla fyra trapphusen med skönsjungande julsånger av tre elever från 
Karolinska skolan. 

    Styrelsen för Kollektivhuset Påängen
  

 

Matlagen under 2020 

Tisdagsmatlaget hade ca 15 deltagare. Vi fortsatte under våren att äta tillsammans, med 
Coronasäker bordsplacering och att undvika självservering. Även under hösten fortsatte vi att 
träffas, med diskussioner om huruvida och hur, vi kunde få matlagen att överleva. Utomhus? 
ännu större avstånd? färre deltagare? mer sällan?  

Tisdagsgruppen pausade från 17/3 fram till sommaren, men startade igen 25/8. 

Den 3 november beslutade vi att pausa båda matlagen. Det blev tydligt att smittsäkerheten måste 
gå före gemenskapen som matlagen medför. 
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Torsdagsmatlaget, som äter vegetariskt, är färre till antalet (10 medlemmar) men vi har testat att 
även ha två medlemmar som inte bor i huset. Det visade sig lyckat och att det gav nya intryck och 
ömsesidig stimulans. 

Vi vill påminna om, att när smittläget tillåter och vi startar matlagen igen, då är alla grannar, nya 
och gamla välkomna att pröva på matgemenskapen i Gillestugan. 

Sommarmatlaget, som är en lös grupp med egen medhavd mat och utan anmälan och som 
träffas i Pergolan är en fin tradition och som träffades oavsett pandemi under sommartisdagarna 
även 2020. 

Det blev ett trevligt inslag i den annorlunda sommaren 2020. 

     Pelle Brolinson 

Filmklubben 

Filmklubben återväcktes den 11 oktober, efter städdagen visades en omtyckt film.Nästa tillfälle i 
november ställdes in, vi har en paus pga Corona-pandemin. 

 PS Vi vill också påminna att husets projektor, som lämpar sig till gillestugans filmduk, finns 
hemma hos Brolinson/Komnik, 105:an. 

      Hälsningar Pelle Brolinson 

Innebandy 

Året 2020 blev inte som andra år, inte ens för innebandyn. Kollektivhuset har haft tid i skolans 
idrottssal söndagar kl. 19-21. Vi kom igång i början av året, sen kom pandemin, som bl a innebar 
att många tillfällen ställdes in pga att några var förkylda eller andra var rädda för smitta. Stora 
delar av året har vi också fått direktiv från Folkhälsomyndigheten via Örebro kommun att vuxna 
inte för träffas i kommunens idrottssalar. I början av hösten blev det några veckors spel men sen 
ökade smittspridningen igen. Sammanlagt har vi under året kanske kunnat spela maximalt under 
tre månader. 

                                            Karin Jönsson och Håkan Schultz 

Tidskrifter 

Föreningen har under året prenumererat på 3 tidskrifter: 
Allt om Trädgård, Forskning & Framsteg och Råd & Rön. 
De finns i gillestugan, men kan förstås lånas hem under ett par dagar. Vill du föreslå nya 
tidskrifter, hör av dig till styrelsen! 

Karin Svensson  
 

Gårdsgruppen /Odlingslotter 

Vi hade bara en träff med gårdsgruppen under året. Vi gick bl a igenom vilka av oss som ansvarar 
för rabatterna vid entreérna och mellan 105:an och 107:an. 

Årets projekt var kullen över jordkällaren, som Roffe rensat från diverse ogräs och oönskade 
växter. Och en blöt höstdag var vi ett gäng som grävde ner flera hundra blomsterlökar, som ska 
visa upp en helt ny och färgglad kulle till våren. 
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Odlingslotterna på båda sidor av huset är fördelade på ca 25 ivriga odlare (och några mindre 
ivriga). Några nya tillkom under året och det finns plats för fler! 

Monica Granath, Roffe Prim, Karin Svensson 

 

Vävrummet 

Under året som gått har två av de tre vävstolarna varit i bruk och är fortfarande. I dem har 
tillverkats flera vackra personliga mattor i olika storlekar. 

Under hösten bildades en grupp av vävsugna människor som kommit igång med sitt 
mattvävande. Vi har tur som har vävkunniga i huset som hjälper till att göra vävstolarna färdiga 
att vävas i. 

    En av vävansvariga Lena C 

 

Återbruksrummet  

I återbruksrummet kan husets innevånare ställa ner hela, rena och användbara saker som någon 
annan kan ha nytta av. Det tillkommer ständigt nya saker och annat försvinner.  

Under en period under sommaren var vi tvungna att stänga rummet pga obehaglig lukt. Detta är 
nu åtgärdat och vi hoppas att slippa mer sådana problem.  

Rummet städas och rensas på saker vid städdagarna två gånger om året samt däremellan vid 
behov av ansvariga som är Marita Andersson, Elisabeth Sandström och Ia Ericson. 

     Ia Ericson 

 

Biljard 

Gillestugan  

Gemensamma aktiviteter, möten och fester    1 
Styrelsemöten och gruppmöten     6 
Matlag     49 
Privata bokningar    82 
(Dag 48, kväll 11, kort kväll 10, dag+kväll 13)               138 
 

Bernt Karlsson/Eva Chrapkowska 
 

Gästrummen 

Rumsuthyrningen har minskat med ca 30 % under det gångna året till strax under 300 nätter. 

    Rolf Prim 
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Kollektivhuset Påängen 
802526-3982 
 
 

EKONOMISK REDOVISNING 2020 
 
 
 
RESULTATRÄKNING för verksamhetsåret 2020 
 
Intäkter  Kostnader 
 
Hyra av gästrum 6590,― Höststädning 1972,53 
Hyra av gillestugan 5650,― Bouletävling 650,00 
  Julsånger 2997,00 
  Trädgårdskostnader 3810,92 
  Förbrukningsinventarier 7312,50 
  Gästrumskostnader 149,― 
  Gillestugakostnader 3892,30 
  Kontorsmateriel 5383,00 
  Trycksaker 518,00 
  Hemsidan 612,50 
  Bankkostnader 1260,00 
  Tidningar 2942,00 
Årets underskott     19909,75 Föreningsavgifter       650,00 
 32149,75  32149,75 
 
BALANSRÄKNING per 2020-12-31 
 
Tillgångar  Skulder och eget kapital 
 
Bank 6160,00 Kapital 26069,75 
Årets underskott   19909,75              ,     
   27596,84   27596,84 
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Motioner 

Motion : Avgränsa yta utanför gästrum 105:2 
 
Förslag: 
En liten yta av altanen utanför Gästrum 105:2 borde avgränsas meds tex skärmvägg eller 
blomlådor. 
 
Göra den ytan trevlig med tex en cafégrupp. 
 
Det finns en olåst altandörr från rummet men det känns som man går ut på någon ”annans 
område” (och det gör man ju eftersom altanen är privat). 
 
Skulle se trevligt ut och mer inbjudande att sätta sig utanför om det är avgränsat. 
 
Annars borde altandörren vara låst. Då vet man att altanen är privat och hör ej till gästrummet. 
Som det är nu undrar man, får jag gå ut och alla vet säkert inte att den är privat. 
 
    Monica Haglund, lgh 1104 
 
Styrelsens svar: Kollektivhusets styrelse ställer sig positiv till motionens avsikt att avgränsa 
altanen utanför gästrummet i 105:2. Dock har styrelsen inte möjlighet att tillstyrka motionen då 
det är en fråga för Brf att hantera hyresfrågor och vilka ytor som ingår i bostadsrätter och 
gästrum. 
  
Därför skickar styrelsen motionen vidare till till Brf:s att hantera som inkommen motion till Brf:s 
stämman 21 05 19. 
 
 
 

 

 


