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Boihop verksamhetsplan för 2018  
 
Boihop hade ca 30? medlemmar 2017. Medlemsrekrytering fortsätter främst genom att 
arbeta för nya konkreta projekt. Vårt mål är att minst ett projekt skall startas under 2018.  
Vi arbetar med kontakterna vid Framtiden, Gunnar Persson, expert inom bostads-och 
stadsutveckling på Framtiden AB och med Lea-Vanessa Lohr, utvecklingsledare vid 
fastighetskontoret för bo- och byggemenskaper. Vi kommer också att följa utlysningen av 
markanvisningar vid fastighetskontoret och hålla kontakt med möjliga 
ombyggnadsprojekt.  
 
Arbetsgrupper 
Ombyggnadsgruppen  
Ombyggnadsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete att söka om- och nybyggnadsprojekt 
i centrala staden främst i samarbete med Lea-Vanessa Lohr på fastighetskontoret, men 
också ta vara på de uppslag som gruppen kan få via kontakter. 
 
Boihop – Trygg 65+  
Kollektivboende som drar nytta av de bidrag som trygghetsboende får och samtidigt 
bygger gemenskapen kring egen drift av verksamheten.  
 
Kollektivhus för alla  
Ett nytt kollektivhus för alla saknas och är prioriterat av Boihop.  
 
Bogemenskap för 40+  
Gruppen som önskar detta boende är stor och både Boihop Högsbo och Boihop Östra 
Kålltorp har många medlemmar. När dessa båda projekt är inflyttningsklara bör det finnas 
ett nytt projekt på gång. 
 
Ekonomi 
Det minskade medlemsantalet har påverkat ekonomin och vi arbetar för att förbättra den 
med nya medlemmar, stödmedlemmar och medlemskap av föreningar. 
Vi kommer att söka bidrag från kommunen och andra institutioner. 
 
Rekrytering och marknadsföring 
Under 2017 har ett bra material tagits fram, som vi kan använda vid informationsmöten. 
Vi planerar att hålla ett möte på HGFs Arena under året. Vi samarbetar med Boplats och 
kan informera särskilt om de pågående projekten, men också om planerade projekt. Vi 
fortsätter att samarbeta med stadsdelarna kring kvällar för pensionärer, men vi behöver 
också nå ut till yngre grupper. Digitala medier är en bra väg att nå dem. 
Vår web www.boihop.org har fått en förbättrad struktur och medlemmar både i Boihop, 
Högsbo och Östra Kålltorp kommer att medverka som administratörer och redaktörer och 
fylla sidorna med innehåll. 
Den öppna facebookgruppen, Föreningen Boihop Göteborg har nu 96 medlemmar.  Fler 
inlägg från medlemmarna önskas och de olika arbetsgruppernas verksamhet behöver 
synas mer. Även Boihop Östra Kålltorp har startat en sluten facebookgrupp. 
 
 



Samarbete med forskningen och stadens byggutveckling  
Forskningsprojektet ”Kollektivhus och hållbar stadsutveckling” är inne i sitt slutskede.  
Vi fortsätter att följa Mistra Urban Futures seminarier. 
CMB, Centrum för management i byggande, håller intressanta frukostföreläsningar och 
lunchseminarier inom byggverksamhet och projektering. Johanneberg Science Park har 
också startat frukostföreläsningar. Även föreläsningar som hålls av Ekocentrum, 
Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs stad är intressanta. Information om öppna 
föreläsningar kommer att spridas bland medlemmarna.  
 
Utveckling av föreningens styrelse  
Styrelsens gamla och nya medlemmar kommer att fortsätta att utveckla sitt arbetssätt 
genom kurser, gärna i samverkan med Högsbo och Östra Kålltorp. En kurs för 
webbredaktörerna kommer att genomföras. 
 
Studiecirkel och studieresa  
En kortare studiecirkel för rekrytering av nya medlemmar och en annan för redan 
engagerade medlemmar kan genomföras under året.  
Även en studieresa och studiebesök för nya medlemmar arrangeras vid behov.  
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