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1. Vi har fått tid för att träffa Anna Perols och Susanne Svärdström på stadsbyggnadskontoret 24/2 
för att diskutera våra planer och tomtmark kommunen kan hjälpa till med. Sten och Bernt går.

2. Vilka lägen är intressanta för oss? En del lokaliseringar finns långt från tätorten, fr a Kivnäbben 
men till Aspeboda och Risholn är det också en bit. Finns det bra allmänna kommunikationer är det 
kanske viktigare än avståndet i sig. Vi diskuterar också runt Rottneby (Styrman vill inte sälja till 
kommunen men kanske om vi förhandlar med honom?). Till Rottneby är det bra bussförbindelser. 
Lindsberg. Där finns ett gäng från Stockholm på runt tio personer. De har ett bra sätt att bjuda in 
folk att arbeta åt dem. Man får betala 150:-/dygn och får dcå mat och husrum men får jobba åt 
kollektivet. Joakim och Bernt åker dit, dels för att snacka om deras arbetsmetod (något för oss), dels
för att undersöka om ett hållbart byggande kan ske där. Joakim försöker få till en mötestid med 
dem.

Vi diskuterar också några andra möjliga lösningar. Lilla Källviken nära Galgberget är ett nytt 
bostadsområde som kanske skulle kunna kompletteras med hållbart bygge. Vi funderar också över 
Lilltorpet men där är det troligen restriktioner p g a det kulturhistoriskt intressanta området. 
Tätortsnära industriområden? De får inte ligga för lågt i förhållande till Runns vattennivå. 

3. Sten berättar om den byggteknik han varit med om att utveckla. Den gör det möjligt att bygga på 
ett sätt så att varje boende kan få en lösning som passar honom/henne. Och den gör det möjligt att 
ändra en byggnad utan stort besvär. Hus som ska leva länge måste ha en sådan flexibilitet. 

4. Verksamheter i anslutning till boendet. Det är önskvärt att det finns en variation i fråga om 
funktioner i det område vi bygger. Det är lättast att skapa mångfald i mer stadsnära lägen, då 
undviker vi att skapa en isolerad grupp för sig själv. I mindre tätortsnära lägen går det att timra hus. 
Tillverkning av tyg i hampa? Plus skötsel av kretsloppsfunktioner, odling mm.

5. Det större seminariet på biblioteket. Bernt har skickat en fråga till Johanna Björklund på Örebro 
universitet men ännu inte fått svar. Har vi seminarium en helg kan det finnas utrymme för flera 
föredragshållare. Mats Rönnelid? Förslag på intressant person: Joakim Philstrand Trulp. Vi avvaktar
svbar från Björklund.
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