
SPF månadsmöte i Stockbro Bystuga 23 oktober 

Mötet började med att Per-Åke Roslund redogjorde för förslag på ett nytt 60+ 

boende i Sockenstugan i Stora Skedvi. Per-Åke presenterade två förslag. Ett med 

en inglasad innegård där det finns möjlighet att ha odlingar året runt, tänk att 

plocka sina egna exotiska frukter. Antal lägenheter i det förslaget är 16 – 17 

lägenheter där samtliga har utsikt åt två håll med en loftgång in mot innegården 

som har förbindelse med ett hisschakt från samtliga våningar. 
Per-Åke har fått idéer från Bovieran som idag finns i några städer, bland annat i 

Sala. 
Förslag nummer två som är framtaget av en arkitekt, här är den ena flygeln riven 

(Den som idag innehåller barnverksamhet) och en ny flygel är ritad med tre 

våningar inklusive en vinkelbyggnad som innehåller en större lägenhet om tre rum 

och kök på varje plan. Här är en invändig korridor ritad med ingång till de olika 

lägenheterna. Även här har samtliga lägenheter tillgång till hissen. 
Antal lägenheter i det här förslaget är 18 – 19 st. 
För att boendet skall bli så bra som möjligt för intressenterna kommer det att bli 

möjligt att lämna synpunkter och önskemål. 
Det finns fler alternativ på finansieringen av byggnationen. Bostadsrätt där de 

boende betalar en insats och därefter en hyra, när det är dags att flytta därifrån sker 

en försäljning. Kooperativ hyresrätt som innebär att de boende lånar ut pengar till 

bostadsbolaget som återbetalas när det är dags för flytt. Hyresrätt där hyresgästen 

endast betalar en hyra för lägenheten 
En grupp kommer att bildas för att arbeta vidare med förslagen.  
Efter Per-Åkes presentation var det dags för underhållning med Sme-Hans, sång 

och gitarr, samt Bo Eriksson med dragspel och durspel. Sme-Hans sjöng med 

inlevelse och en kraftfull stämma. 
 Inledning och avslutning var Taube däremellan fick vi höra visor av Nils Ferlin 

och Dan Andersson. Publiken fick även den vara med i några allsånger. Bosse 

spelade några solon på sitt durspel . 
Nästa träff blir den 20 nov. 2014 i Stocksbro bystuga då är det Nils Westling som 

står för programmet. Nils berättar om livet i Nås Finnmark från tiden tidigt 1900 

tal. Nils spelar även musik från den tiden på sin vev grammofon. 
 


