Nätverksträff o workshop för aktiva Byggemenskaper
6-7 april 2019!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det våras för byggemenskaper i Sverige och vi blir fler och fler!
Vi som är aktiva i byggemenskaper ställs inför samma utmaningar och frågor, därför är det
angeläget om vi får träffas för att utbyta erfarenheter och tankar, hitta stöd och
inspiration hos varandra och ny kunskap från experter och rådgivare.

När: 6 - 7 april, lunch - lunch
Plats: Östra Ågatan 19 i centrala Uppsala, (lokalen hör till Kollaboratoriet/Cemus)
Arrangör: Föreningen För Byggemenskaper (i samarbete med Uppsala kommun,
Byggemskap Gården och Coompanion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagaravgift inkl. resa och hotellövernattning:
1 300 kr
(inkl lunch, fika, tågbiljett 2 klass och boende på hotell Svava i Uppsala)
När ni har anmält er får ni ett kontonummer på SJ så att ni själva kan boka er tågresa på
mötets bekostnad.
Hotellrum finns reserverade, så ni ska bara ange om ni behöver hotellrum, så fixar vi med
bokning o betalning.
Deltagaravgift för dig som bor i närområdet:
(inkl fika och lunch)

200 kr

Deltagaravgiften är tänkt att jämna ut kostnaden för personer som bor olika långt bort och
behövs av administrativa skäl. Hör av er om ni av någon särskild anledning behöver rabatt,
tex för att ni har eget boende eller inte kan delta pga deltagaravgiften.

Anmälan till nätverksträffen skickas via mail: Katja@dynamokultur.se
Ange vid anmälan hur många som kommer från er grupp,
evtl önskemål om specialkost och om ni behöver boka en tågresa och hotellrum
Betalningsuppgifter skickas till dig när du anmält dig.
Kontaktperson: Katja Jahn, styrelseledamot Byggemenskap Gården
0733-578650, katja@dynamokultur.se

Lördag 6 april:

På förmiddagen innan nätverksträffen börjar:
Kl 10-12.30: Coompanion erbjuder möjlighet individuell rådgivning avseende finansiering
för byggemenskaper.
Maila om du vill boka in en rådgivning: ingrid.westerfors@coompanion.se
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12:30

Drop-in; Lunch tillsammans med morgonens träff för nya intresserade

13:30

Välkomsthälsning, introduktion och presentation
Katja Jahn och Martin Wohlin från Byggemenskap Gården i Uppsala
Om läget i landet, planer för framtiden
Staffan Schartner, ordf föreningen för Byggemenskaper

13:45

Juridik och finansiering för byggemenskaper (med fikapaus kl 15.30)
Jan Svensson (Coompanion/Mikrofonden Sverige),
Ingrid Westerfors (Coompanion/Göteborgsregionen)
Louise Edqvist Lendefors (Jurist/Coompanion/Göteborgsregionen)
Introduktion till fastighetsrätt och associationsrätt för byggemenskaper.
Presentation och workshop i grupper.
Möjlighet att diskutera med rådgivare och med varandra i grupper.

17:00

Presentation av projekten:
Presentation av alla byggrupper som finns representerade.
Kartläggning, var befinner sig de olika föreningarna idag?
Gemensam diskussion: Går processen framåt? Om inte varför?
Vilket stöd behövs för att få processen att fortsätta om den har stannat av

19.00

Gemensam middag till självkostnadspris

Söndag 7 april
9.00

Om Byggemenskapsprocessen
Staffan Schartner, ordf föreningen för Byggemenskaper och projektlots

9.30 – 11.00 Diskussioner mellan grupper i samma skeden
Fika
11.15-12.00 Avslutande diskussion om vägen framåt
Vilket stöd skulle grupperna önska sig från kommuner och Divercity?
Hur organiserar vi oss och håller vi kontakten framöver?

