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– Nu har vi gett direktiv till Familje -
bostäder att de ska bygga kollektivhus,
säger Stockholms nya bostadsborgar-
råd Ann-Margarethe Livh (V), när hon
tar emot i hörnrummet i  Ragnar 
Östbergs stadshus.

Hon bläddrar fram i budgeten som
ska antas i början på december och
läser i direktiven:

»Familjebostäder ska aktivt verka för fler
kollektivhus och andra alternativa boende-
former.«

– De har ju god erfarenhet av att göra
det tidigare, men under de senaste åtta
åren när alliansen suttit vid makten har de
inte haft det i sina direktiv.

Det är något som bland annat kollektiv-
husföreningarna Kombo och Framtiden
märkt av, när det allmännyttiga bostadsfö-
retagets ledning plötsligt kom på att det
inte fanns kvar några sådana direktiv, som
hade funnits där innan alliansen tillträdde.
Löften om att bygga kollektivhus gällde
plötsligt inte längre. Forskarlägenheter och
studentbostäder skulle lösas i första hand.

Men nu räknar hon med att det kom-
munala bostadsbolaget ska ta itu med kol-
lektivhusen och kontakta föreningarna.

Hon är inte bara bostadsborgarråd, hon
är också ordförande i både Familjebostä-
der och Stockholmsbostäder. 

Hus i Rinkeby
Själv bor hon i Rinkeby, där Familjebostä-
der köpt ett nerlagt äldreboende som 
man diskuterat med startarföreningarna
Kombo, där jag är med, och Framtiden, om
att bygga om det till kollektivhus.

– Men kan ni verkligen få ihop folk i era
föreningar som vill flytta in?

Och det är ju en annan fråga, hur
bostadsförmedlingen ska kunna få fram
vilka som vill bo i kollektivhus, vilket fyra

av tio i deras egen enkät svarat att de kan
tänka sig. I dag framgår ju vilka lägenheter
som erbjuds som är kollektivhus, men
ingen har någon aning om hur många som
verkligen vill bo i så.

Kollektivhuskö
– Det kanske borde finnas någon möjlighet
att anmäla sitt intresse, säger Ann-Marga-
rethe. 

– Det är ju viktigt att hitta rätt folk så att

det funkar, säger hon. I Rio och Bromsten
var det många som inte var intresserade av
kollektivhus som flyttade in, och det gick
inte så bra.

Hon har redan haft lite diskussioner
med chefen för bostadsförmedlingen om
hur en kollektivhuskö skulle kunna se ut,
och öppnar för att det kan vara en fråga
där Kollektivhus NU skulle kunna vara
med och ge förslag .

När det gäller att få stadshusplanerarna
att ge markanvisningar till kollektivhus
tror hon att det mest hänger på att Familje-
bostäder kommer in med en ansökan.

– Men det måste ju finnas en aktiv
grupp så att man vet att det blir av. Det är
bra om föreningarna ligger på. Om ingen
är intresserad spelar det ju ingen roll vad
det står i ägardirektiven. Så nu hänger det
på er.

Niklas Krantz 

Nya kollektivhus i Stockholm

Ann-Margarethe Livh (V), ger direktiv till Familjebostäder att bygga kollektivhus.

»…det måste finnas en

aktiv grupp så att man 

vet att det blir av. Det är

bra om föreningarna 

ligger på.«
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Tullstugan fyller 20 år
Kollektivhuset Tullstugan på Södermalm i
Stockholm startade hösten . Därmed
fyller vi  år i år vilken vi firat med en
storslagen fest i matlagningens konst
(dokumenterad på Youtube på www.kol-
lektivhus.nu). 

Från pionjärerna om  vuxna och 

barn i  lägenheter har under åren
drygt   personer – barn och vuxna –
bott och deltagit  i kollektivet. Till allas
glädje sker en föryngring – just nu en
pågående babyboom med snart sex små
barn. Elva personer har varit med från
början och kan berätta om två decennier
av ett boendekollektivs glädjeämnen och
ibland också utmaningar. En sådan var
ombildningen från hyresrätt till bostads-
rätt  som innebar vikande underlag
för våra fem matlag. Från  har vi väl-
komnat boende i kvarteret och närområ-
det som medlemmar. Vi har byggt upp en
välfungerande organisation som erbjuder
mat fyra dagar i veckan, kulturaktivite-
ter  och social gemenskap.

Välkommen till Tullstugan hälsar

Kristina Jennbert – inflyttad 1994 

Skriften KOLLEKTIVHUSEN LEVER! med bland annat artiklar från 
Bo Tillsammans finns nu att ladda ner från www.kollektivhus.nu

Läcker buffé vid Fristads fest.

Elfvinggården är ett kollektivhus för kvinnor med vackra gemensamma lokaler. 

Kollektivhusen lever, frodas och blir äldre:
Fristad i Bromma firade -årsdag i augusti
med festligheter för alla åldrar, middag och
levande musik. Trots regnet deltog många i
buffén, väl skyddade av stora tält.

Elfvinggården ska fira sina  år under
hela . Festligheterna inleds redan den 
december med en kick-off, då bland annat
programmet för jubileumsåret presente-
ras.

KOLLEKTIVHUSJUBILEER



Huset ska byggas så ekologiskt som
möjligt och så klimatneutralt det går
med dagens teknik. 

Det blir  lägenheter och mycket
gemensamma lokaler, som omgär-
dar en vinterträdgård där vi tar vara

på solvärmen som strömmar in genom
glastaket. Solfångare och solceller fyller de
övriga taken. Permakultur-odlingar plane-
ras vid huset.

Lagnö Bo kooperativ hyresgästförening
bildades i januari . Vår strävan är att
bygga ett gemenskapsboende för alla åld-
rar ute på Lagnöhalvön en bit från Trosa.

Vi tänker att människor som deltar i
planering och bygge av sina bostäder får en
större samhörighet och känsla för sin
bostad.

Alla lägenheter har ett eget kök, men
alla boende kommer att ingå i ett matsys-
tem där man lagar och äter kollektiva mid-
dagar ca fyra gånger i veckan. Varje boende
ingår i kocklaget ungefär en dag var tredje

vecka. Resten av dagarna går man till dukat
bord. Vi ser gärna att människor som bor i
närheten också ingår i matsystemet när
andan faller på. Kanske extra många på de
fredag eller lördagar när vi ordnar evene-

mang i matsalen eller vinterträdgården.
Musik, kloka föredrag, utställningar, tokig-
heter…

Eftersom Lagnö ligger  km från Trosa,
räknar vi med att ha en minibuss, som vi
turas om att köra för att folk ska komma in
till bussar och tåg och även kanske med-
skick av matkassar.

Även den servicen kan vänföreningens
medlemmar utnyttja. Bilpool kommer
också att finnas.

Förhoppningen är att vårt projekt kan
vara ännu ett exempel på alternativt byg-
gande och boende som pekar mot en något
hållbarare framtid.

Byggstart är planerad till april , men
nu har detaljplanen just blivit överklagad
och sånt kan ta väldig tid…

Per Carleson
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Den 1 december är det
dags: Då flyttar de för-
sta hyresgästerna in i
Sofielunds kollektivhus
i Malmö. Sammanlagt
kommer drygt 70 per-
soner flytta in, fördela-
de över 45 lägenheter. 

Det finns allt från 1 rok
till 6 rok. Utöver de egna
lägenheterna kommer
hyresgästerna ha tillgång
till ett storkök, stor mat-
sal, verkstad och bastu
med mera. 

In i det sista håller
ägaren MKB och byggfö-
retaget NCC på att fär-
digställa huset. Även
inom den ekonomiska föreningen jobbas
det febrilt med de sista förberedelserna,
bland annat för den gemensamma matlag-
ningen och inredningen av de gemensam-
ma utrymmena.

– Det är väldigt spännande att vi nu
äntligen kan flytta in efter år av möten, för-

beredelser och planering, säger Ing-Britt
Björklund, ordförande i föreningen Sofie-
lunds Kollektivhus. 

– Efter februari när alla har flyttat in
och allt är i ordningställt hoppas vi att
många kan ha vägarna förbi och se hur vi
har det, fortsätter Ing-Britt Björklund. 

Lagnö Bo: Gemenskapsboende utanför Trosa 2015

Om du tycker detta verkar intressant, 
ta kontakt med oss
via lagnobo.wordpress.com 
eller via Bo Tillsammans.

Kontakt: www.sofielundskollektivhus.se 
sofielunds.kollektivhus@gmail.com 
Ing-Britt Björklund, ordförande, 
076 870 8642 
Informationsgruppens  kontakt:
Ellie Cijvat, 073 778 2242
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Allt är nog inte helt färdigt när man flyttar in i december. Foto: Fredrik Herrmann vid visningen 16 oktober.

Plan av byggnaden med gemensamma lokaler i
norr och två bostads längor kring en inglasad
vinterträdgård.

Malmö flyttar in
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Under de senaste åtta åren har
Kollektivhus NU blivit alltmer känt hos
allmänheten. Hemsidan har fått fler
besök. Vi har ökat antalet prenumeran-
ter på det elektroniska nyhetsbrevet. Vi
får telefonsamtal och mejl flera gånger i
veckan. Tidningar skriver positiva artik-
lar med material från oss. Öppet hus
lockar till lokala reportage och många
besökare. Utanför landets gränser har vi
blivit berömda. Vi får tjogtals med besök
varje år och blir inbjudna till alltfler län-
der att tala om ”the Swedish cohousing
model”. 

Ändå är det bara , promille av
befolkningen som bor i kollektivhus.
De allra flesta har inte besökt ett kol-

lektivhus och har dimmiga begrepp om
vad bogemenskap handlar om. Vi har inte
lyckats visa hur nya bostadsformer kan
bidra till ökad jämställdhet, minskad isole-
ring, en bättre miljö för barnen och en mer
hållbar livsstil. 

Detta var bakgrunden till att årsmötet i
mars gav styrelsen i uppdrag att utreda hur
vi kan göra Kollektivhus NU mer till en
angelägenhet för de många som inte redan
bor i kollektivhus. På mötet föreslogs att vi
bör visa att bogemenskap svarar mot
behov hos breda grupper, inte bara en liten
grupp välutbildad medelklass. 

Välutbildade bor i kollektivhusen
En undersökning från mitten av -talet
visade att de som flyttade in i de nya kol-
lektivhusen i högre utsträckning än
genomsnittet var välutbildade, anställda i
offentlig sektor. Med tanke på att boge-
menskap hade experimentkaraktär var det

naturligt att boendeformen lockade radi-
kala intellektuella. Dessa var dock inte de
som hade störst behov att bryta sin isole-
ring i samhället. Pionjärerna såg sig inte
som representanter för medelklassen utan
för andra grupper med större behov av
sociala kontakter. 

Praktiska fördelar
Sedan -talet har kollektivhusen förlorat
sin karaktär av ideologiskt experiment. De
boende lockas mer av praktiska fördelar.
Även om ensamstående föräldrar och
kvinnliga pensionärer blivit fler i kollektiv-
husen dominerar sannlikt de välutbildade
fortfarande i husen. Vi har inte nått dem
som har störst behov av gemenskap i boen-
det. 

Alla kollektivhus är inte medelklassin-
riktade. När Stolplyckan i Linköping pla-

nerades var målet att få med vanliga lönta-
gare och det har sannolikt lyckats. Detsam-
ma gäller Lergöken i Södertälje och Tun-
nan i Borås. Tre Portar i Skarpnäck har en
medveten politik att få balans när det gäller
inkomst och kulturell bakgrund. Dessa

exempel bör Kollektivhus NU (med deras
godkännande) framhålla för att visa att
bogemenskap är bra för »vanligt folk«. Vi
bör också visa att kollektivhus är bra för
unga barnfamiljer.

Ge enskilda rösträtt
På årsmötet föreslogs att Kollektivhus
NU:s stadgar skulle ändras så att det blir
möjligt för enskilda som inte bor i kollek-
tivhus att bli fullvärdiga medlemmar. Detta
skulle vara ett sätt att göra föreningen till
en angelägenhet för de som inte bor i kol-
lektivhus. I nuvarande stadgar kan enskilda
personer bli »stödmedlemmar« utan
rösträtt. I de tidigare stadgarna kunde
enskilda bilda en grupp som fick rösträtt
på föreningsmöten. Hur detta skulle gå till
angavs dock inte. På grund av denna oklar-
het ströks idén om enskilda medlemmars
rösträtt i de stadgar som antogs -.

Undertecknad tror inte att en stadgeänd-
ring skulle göra någon större skillnad, men
det kan ändå vara viktigt att ge enskilda
rösträtt för att visa att Kollektivhus NU
inte bara är till för att tjäna befintliga för-
eningars intressen.

Tydligare stadgar
Förslag har framförts att stadgarna tydliga-
re ska klargöra vad föreningens ändamål
är. Nuvarande formulering anses luddig.
Nuvarande stadgar säger följande: 

Föreningen ska verka för en ökad sats-
ning på kollektivhus och andra boen-
deformer med kollektiva inslag. Med
kollektivhus och boendeformer med
kollektiva inslag menas ett boende, där
man strävar efter att i samverkan med
andra hushåll förenkla vardagslivet och
skapa en social gemenskap i den
gemensamma boendemiljön. Vanligt är
att den egna bostaden kompletteras
med lokaler för gemensam mathåll-
ning, hobbyverksamhet och samvaro.

Bredda Kollektivhus NU

Dick Urban Vestbro skriver om hur Kollektivhus
NU ska bli en angelägenhet för fler än dem
som redan bor i kollektivhus.

»Vi bör också visa att

 kollektivhus är bra för

unga barnfamiljer.«

Årsmöte i Kollektivhus NU 2014.

Debatt
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De boende är medlemmar i en för-
ening och åtar sig gemensamt ansvaret
för lokalerna och deras användning.
Föreningens målsättning är att stötta
lokala initiativ att utveckla olika for-
mer av gemenskapsboende och boin-
flytande och att tillvarata medlemmar-
nas gemensamma intressen gentemot
stat, kommuner och andra aktörer på
bostadsmarknaden.

Jag tycker att denna formulering är till-
räckligt tydlig. I praktiken görs ingen
prövning av i vilken mån en sökande för-
ening uppfyller målen. Istället låter man
den sökande avgöra om man anser sig
uppfylla kraven. Föreningen Utkiken i
Stockholm anser sig till exempel vara ett
kollektivhus trots att man slutat äta mid-
dagar regelbundet. Detsamma gäller
Elfvinggården i Alvik/Stockholm och Ler-
göken/Södertälje. Jag ser det som en fördel
att föreningens syfte är så allmänt att
många olika projekt kan känna sig hemma
i Kollektivhus NU. 

Påverka samhällsdebatten
För att nå ut till en bredare allmänhet
krävs ingen stadgeändring. Det är mycket
viktigare att i praktiken påverka samhälls-
debatten. Det kan vi göra genom en bättre
mediapolitik, genom slagkraftigt informa-
tionsmaterial och genom att göra Öppet
hus mer välplanerat. Hemsidan är kanske
föreningens viktigaste instrument att nå
nya grupper. Sedan årsmötet har den fått
ny form och en plan finns för ytterligare
förbättringar. 

Men fler idéer behövs. Välkommen
med förslag. Sänd dem till info@kollektiv-
hus.nu

Dick Urban Vestbro

Tyresös första kollektivhus är tänkt att bestå
av  bostäder i en trappuppgång i Tyresö
bostäders nya flerbostadsbygge Hassel-
backen i korsningen Granängsvägen/Boll-
moravägen. Inflyttning beräknas ske under
. Tyresö Bostäder (TyBo), det kommu-
nala byggbolaget i Tyresö, kommer att
bygga sex hus nära Tyresö Centrum. TyBo
har erbjudit oss i Tyresö Kollektivhusför-
ening två trapphus. Trapphusen kommer
att vara fem våningar med tre till fyra
lägenheter per våning. Bygget av huset
startar under . Förhoppningsvis kan
detta ge positiva ringar på vattnet så att
kommunen och Tyresö bostäder ser att
idén med kollektivhus fungerar.

Vi förhandlar med TyBo för att försöka
få lägenheter som är lite mindre i storlek
och istället ha mer kollektiva utrymmen på
varje våningsplan.

Syftet med kollektivhuset är att skapa

ett trivsamt boende med större gemen-
skap. Gemensamt matlag gör att mindre
tid går åt till hushållsarbete. Kollektivhus-
boende är också mer resurssnålt än vanligt
boende eftersom gemensam matlagning
och delade utrymmen minskar energibe-
hovet. Vi vill att det ska vara ett boende för
alla åldrar. I gruppen finns redan nyblivna
föräldrar och äldre par.

Vi vill ge människor som verkligen är
intresserade av att bo i kollektivhus en
möjlighet att flytta in:

Ta chansen. Kom med!

Marco Jamil Espvall, 
styrelsemedlem i Tyresö

Kollektivhusförening

Bo i kollektivhus i Tyresö!

info@tyreso-kollektivhus.org
Telefon: 08 – 742 24 33
www.tyreso-kollektivhus.org

Att äta tillsammans i ett kollektivhus tar
inte bort matsvinnet. Men däremot sjun-
ker elanvändningen påtagligt. Och mest av
allt minskar energianvändningen, inte
minst för att man kan bo mindre när man
har mycket gemensamma ytor.  Fredrik
Sundberg, studerande vid KTH, har tittat
på klimatpåverkan från de som bor i
Färdknäppen i rapporten. Han kan visa att

Färdknäppens hyresgäster orsakar  %
lägre utsläpp av koldioxid jämfört med en
genomsnittsperson i samma ålder. 

Rapporten finns att läsa på Kollektivhus
NU:s hemsida www.kollektivhus.nu 

Fredrik Sundberg får en burk med
Färdknäpps honung efter att ha berättat

om sin uppsats om resursförbrukning.   

Klimatsmart
20% mindre koldioxid per person i kollektivhus!



Inom Kollektivhus NU förs en diskussion
om enskilt medlemskap. Åsikterna går
isär om vilken organisationsform som
gynnar den enskilde medlemmen
respektive föreningen bäst. Här kommer
ett inlägg som pläderar för att enskilda
medlemmar som är intresserade av kol-
lektivhusidén bör ansluta sig till en
ideell förening som tillsammans med
paraplyorganisationen Kollektivhus NU
ingår i en gemensam organisation. 

En enskild person väljer att gå med i en
ideell förening på grund av att man
delar dess ideologi. En ideologi

utgörs av idéer som har ett inbördes logiskt
sammanhang och består av två kompo-
nenter, identitet och funktion. Medlem-
marnas identitet bekräftas genom att utöva
föreningens funktion. Ideologin ska ge svar
på frågorna; »vem är vi?«, »varför finns vi
till?«, »för vem finns vi till?«, »vilket är vårt
uppdrag?« Svaren återfinns inom förening-
ens identitet och funktion, ofta i båda sam-
tidigt. Det går inte att skilja dem åt, de är
lika viktiga och båda väger lika tungt.
Ingen del får ta över på bekostnad av den
andra. 

Jim Collins, en amerikansk forskare
säger i boken »När vinst inte är målet: I
ideologin ingår det som är föreningens
kärna, dess själ som alltid måste skyddas.
Kärnvärden och organisationens grund-
läggande uppdrag (som aldrig bör föränd-
ras) hålls åtskilda från vardagsrutiner, kul-
turella normer och affärsstrategier, som
alltid anpassas till en föränderlig omvärld.
Att förbli trogen sina kärnvärden och foku-
sera på sitt koncept innebär, framför allt,
att vara glasklar inte bara på det man ska
göra, utan lika mycket på vad man inte ska
göra«.

Enkelt för medlemmar att träffas
En medlem i en ideell förening, vill utföra
ideellt arbete, ha medlemsmakt och få
social gemenskap. Ideella föreningar behö-
ver därför vara lokalt förankrade. Ideella
föreningar växer nerifrån och upp, inte
tvärtom. Det ska vara enkelt för medlem-
marna att träffas. Ideologi och social
gemenskap hänger ihop. Ideologin och för-
eningens demokratiska inriktning skapas
och återskapas i medlemmarnas dialog.

Många ideella föreningar, men inte alla, är
organiserade som förbund, det vill säga
föreningens basverksamhet sker på lokal
nivå, där mycket av det ideella arbetet
bedrivs, men föreningen verkar även på
regional och nationell nivå. En medlem i
IOGT-NTO uttrycker sin föreningstillhö-
righet enligt följande; »Jag är med i RSFU,
men min själ ligger inte där, den ligger hos
IOGT-NTO. Alla har nog sin favoritför-
ening – en baby för dem som är aktiva
inom flera föreningar«. 

Många i en paraplyorganisation
Ideologin är av mindre betydelse för en
paraplyorganisation som Kollektivhus NU
vars medlemmar är föreningar i vilka
enskilda medlemmar får sina behov tillgo-
dosedda. En paraplyorganisation behöver
för att kunna utöva sin samordnande
funktion ha en ideologi anpassad till sin
funktion så att många föreningar väljer att
ingå. 

En förening kan inte ge sig själv legiti-
mitet utan är helt beroende av stöd från
omgivningen. Många ideella föreningar,
till exempel inom idrottsrörelsen får stark
legitimitet från offentlig verksamhet, pri-
vata företag och det civila samhället.
Andra, till exempel brukarorganisationer
för människor med ett drogberoende får
svagare legitimitet av offentlig verksamhet
och av det civila samhället.  

Min uppfattning är att kollektivhusrö-
relsen får svag legitimitet från omgivning-
en, både från offentlig verksamhet, men
även från det civila samhället, trots att flera
enkäter visar att många vill bo kollektivt.

Fortfarande verkar det som om det för-
härskar en myt om vilka som bor i gemen-
skap och inte minst vad det innebär att leva
och bo i gemenskap. Det finns flera skäl.

Kollektivhus är oftast ekonomiska för-
eningar, sällan ideella, de är inte öppna för
alla. Det ideella arbetet är i hög grad riktat
inåt, inte utåt och länken till det civila sam-
hället är därför svag. Ytterligare ett skäl är
att ekonomiska föreningar av tradition
betonar sin ideologi mindre än ideella för-
eningar, i synnerhet identiteten. Funktio-
nen tar över på bekostnad av identiteten.
Ideologin ger inte ett entydigt svar på frå-
gorna »vilka är vi?«, »varför finns vi till?«,
»för vem finns vi till?«. »vilket är vårt upp-
drag?« och myten lever vidare.

Ytterligare ett skäl till svag legitimitet är;
att det är en avvikande norm att bo i
gemenskap med andra som inte är en
kärnfamilj. Det är stick i stäv mot en för-
härskande samhällssyn, som utgår från ett
individperspektiv, i motsats till ett familje-
perspektiv som är norm i andra delar av
världen, till viss del även i Europa. 

Ny förening för enskilda medlemmar
Min slutsats är att föreningen Kollektivhus
NU har begränsade förutsättningar att
inom nuvarande organisatorisk form upp-
fylla enskilda människors behov av ideolo-
gisk förankring och av att föra dialog om
föreningens ideologi samt av social gemen-
skap. Det kan medföra att enskilda med-
lemmar inte får ut det de vill ha, genom att
vara med i Kollektivhus NU. Men det är
angeläget för kollektivhusrörelsen att ta
tillvara enskilda medlemmars önskan att
leva och bo i gemenskap. En ideell för-
ening, öppen för alla som är intresserade
av kollektivt boende, lokalt förankrad, där
enskilda medlemmar enkelt kan träffas och
diskutera idéer och där deras ideella arbete
utgör en länk till det civila samhället, skul-
le kunna bidrag till att kollektivhusrörelsen
får starkare legitimitet.

Mitt förslag är att Kollektivhus NU
stödjer initiativ till att bilda en ideell för-
ening för enskilda medlemmar, organise-
rad som ett förbund. I denna ideella för-
ening välkomnas givetvis också enskilda
boende i befintliga kollektivhus som redan
är »husanslutna« till paraplyorganisatio-
nen.

Ulla-Britt Swensson
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Bilda en ny ideell kollektivhusförening

Ulla-Britt Swensson vill ha en ny förening för
enskilda medlemmar som vill bo i kollektivhus.

Debatt
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Gemenskap & Samarbete
Den nya utgåvan av Gemenskap &
Samarbete säljer sig själv! När
Karlskrona Seniorhusförening hade

höstmöte den 20
november berätta-
de jag om boken
och vad den inne-
höll. Alla exemplar
jag burit med för-
svann på ett ögon-
blick. 

Boken presenterades också i
Färdknäppen i november med samma
lyckade resultat.

Kerstin Kärnekull

PS. Varför inte bjuda in någon av
bokens författare till ett lokalt möte för
en bokpresentation? Kontakta gärna
Elsa Grip, Ingrid Sillén eller Kerstin
Kärnekull! DS

Eric Klinenberg, profes-
sor i sociologi vid New
York University, har
intresserat sig för att allt
fler lever i enpersons-
hushåll, något som han
anser inte tidigare har
förekommit i männi-
skans historia. I en stor
studie för några år sedan upptäckte han till
sin förvåning att de flesta som intervjuades
dessutom var nöjda. För att förstå mer om
konsekvenserna för samhället reste han till
Sverige för några år sedan och besökte
bland annat Stockholmshem. Ingela
Lindh, som då var vd, visade exempel på
hur de planerade för olika typer av små-
hushåll för studenter och ungdomar.

»Lindh verkade mest gilla ett boende
hon själv inte förvaltade: Färdknäppen«
skriver Klinenberg i sin bok »Going solo:
the extraordinary rise and surprising
appeal of living alone« från . När han
sade att han ville komma på besök vid
nästa resa till Sverige, frågade Ingela: »Var-
för inte bums? Vi kan besöka min mamma
som bott där i femton år.«

På så sätt kom Färdknäppen med i hans
bok som exempel på att bo bra tillsam-
mans med andra även när man lever själv.

Kerstin Kärnekull

Kollektivhus bäst 
för ensamhushåll?Ikuko Koyabe, professor och

forskare vid Japan
Women’s University i
Tokyo, lever inte längre.
Hon var en entusiastisk
kontaktlänk mellan svens-
ka kollektivhus och japans-
ka satsningar på nya boen-
deformer.

Hon gjorde sin första
resa till Sverige i slutet av
-talet. Tillsammans
med en grupp japanskor letade hon efter
boendeformer som kunde passa för yrkes-
arbetande kvinnor.

Hon skrev sin doktorsavhandling om
Färdknäppen, knuten till Institutionen för
Byggnadsfunktionslära vid KTH. Dick
Urban Vestbro var hennes rådgivare och
Elly och Elias Berg i Färdknäppen hennes
tolkar. Hon följde planeringen från första
spadtaget till inflyttningen  och gjorde
sedan uppföljande intervjuer och enkäter.

Hon tog initiativ till Collective Housing

Corporation, Japans
motsvarighet till Kol-
lektivhus Nu, skrev
flera böcker och rap-
porter om kollektivhus
och var också ordfö-
rande i en forsknings-
kommitté om kollek-
tivboenden. Hon var
djupt engagerad i det
första japanska kollek-
tivhuset Kankanmori

(inflyttat ) och ledde en rad studiere-
sor till Sverige genom åren.

När svenskar kom på till Japan tog hon
hand om oss besökare generöst och
omtänksamt.

Hon ordnade tillfällen att berätta om
svenska kollektivhus, studiebesök och kon-
takter.

Vi är många som saknar henne djupt.

Elias Berg, Ingela Blomberg, Kerstin
Kärnekull och Dick-Urban Vestbro 

Hur kunde vi hamna här? Det undrar Ulla
Ginsburg i sin nya bok »Till alla lycka bär«
(Migra Förlag ). Hennes fråga hand-
lar inte om det självklara i att flytta in i ett
kollektiv på -talet, som Ulla gör i en
villa i Enebyberg och sedan på nytt i Täby.
Frågan handlar inte heller om att sälja
FIB Kulturfront till ointresserade eller
fientliga personer i det stora inomhus-
centrat eller i höghusen vid Täby Centrum
eller att vara chokladarbetare på Marabou.

Vad Ulla beskriver är hur olika åsikter
kan skapa spänningar och till sist splittra
ett fungerande kollektiv. Hur kunde goda
ambitioner förbytas i sin motsats? 

Resultatet har blivit en läsvärd bok med

Ulla själv i fokus, men framförallt en tids-
skildring och en allmängiltig skildring av
att leva och utvecklas.

Kerstin Kärnekull

Kollektivfamilj på 70-talet

Ulla Ginsburg berättar om sin bok på en förfat-
tarkväll i Färdknäppen

Engagerad forskare – djupt saknad 

Årsmöte i Kollektivhus NU 14 mars 
och startarseminarium 15 mars 2015
Dagen efter Kollektivhus NU:s årsmöte, som blir den 14 mars i Göteborg,
arrangerar vi ett seminarium Hur man startar kollektivhus för alla de startar-
grupper som nu är igång på olika håll i landet. Lokal och program är ännu
inte spikat, men boka gärna in datumet 15 mars i kalendern.
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Kollektivhus NU
Det här är nummer 32 av »BO TILLSAM-
MANS« som är föreningen Kollektivhus
NU:s informationsblad. Vi har rullande
ansvar för redaktionen.

Den här gången är Kerstin Kärnekull
och Niklas Krantz redaktörer. Nr 33 av
Bo Tillsammans kommer ut i mars 2015.

Styrelsen i Kollektivhus NU 2014
Ordförande: 

Ulrika Egerö, Dunderbacken,
Stockholm
ulrika.egero@comhem.se

Vice ordföranden: 
Dick Urban Vestbro, Tullstugan
Stockholm, 070-655 94 83, 
dickurba@gmail.com

Kassör: 
Birgitta Nordström,
Sockenstugan, Stockholm

Ordinarie styrelsemedlemmar:
Anita Persson, Färdknäppen, Stockholm
Niklas Krantz, Kombo, Stockholm
Inga Alander, Boihop, Göteborg
Bertil Egerö, Slottet, Lund
Ulla-Britt Swensson, Malmö

Webbredaktör: Niklas Krantz
hemsidan@kollektivhus.nu

Vill du prenumerera på vårt elektroniska
nyhetsbrev? Skicka e-post till 
info@kollektivhus.nu

På hemsidan www.kollektivhus.nu finns
listan över kollektivhus i Sverige. 

Medlemskap
Föreningar/kollektivhus betalar efter
antal lägenheter, se hemsidan. Enskilda
personer kan bli stödmedlemmar för
100 kr/år, gärna mer som en gåva.
Plusgirokonto 43 88 62–5.
Ange namn och e-post.

www.kollektivhus.nu

Kollektivhus NU på Facebook
Du kan få reda på vad som händer kring
bogemenskap m.m. om du går in på
Kollektivhus NU:s fansida www.face-
book.com/pages/Kollektivhus-
NU/135622309786723. Där kan du
även annonsera efter lägenhet i kollek-
tivhus och debattera aktuella frågor. 

Hur når vi ut till potentiella hyresgäs-
ter? Hur ska vi tala om att kollektiv-
huset existerar? Det är en fråga som

alla nystartade kollektivhus brukar funde-
ra på. Det är för dyrt att annonsera i media
och det är inte så lätt att få journalister att
göra reportage.

Dunderbackens marknadsföringsgrupp
satte sig ner och funderade för drygt ett år
sedan. Vi använde oss av våra egna erfaren-
heter och kompetenser. Alla i gruppen
bidrog, var och en på sitt sätt.

Först utformade vi en marknadsfö-
ringsplan där mål och medel gjordes tydli-
ga, till exempel vilket budskap vi ska ha i
vår marknadsföring och vilka som är våra
viktigaste målgrupper. Sen har vi jobbat på
flera fronter.

Tydligare hemsida
Texten på vår hemsida har uppdaterats så
att den stämde bättre med vårt budskap
och vi planerar att göra en öppen Face-
bookgrupp. Familjebostäders hemsida fick
också en tydligare ingång till kollektivhu-
sen efter påpekanden från vår marknads-
föringsgrupp. 

En folder med text och foton har tagits
fram. Foldern trycks under hösten och ska
delas ut på möten, skickas till intresserade
och läggas på bibliotek och andra ställen
där människor söker information.

Efter ett drygt halvårs tjatande kom
Familjebostäders egen tidning Familjären
en solig majdag när grillen var tänd och
gjorde ett utmärkt reportage. Reportaget
fanns med i Familjärens sommarnummer

och kommer att läggas som pdf-fil på
Dunderbackens hemsida.

Familjebostäder bekostade skylt
Vi lyckades få Familjebostäder, som är fas-
tighetsägare, att gå med på att bekosta en
skylt där det står Kollektivhuset Dunder-
backen, www.dunderbacken.se. Skylten
kommer att sitta vid huvudingången. Vi
har också ordnat Öppet Hus varje år, då
intresserade kommer på besök.

Vi bjöd in politiker från vår stadsdels-
nämnd till middag, eftersom de har ett
stort kontaktnät i området, vilket blev
lyckat. Närmast tänker vi ta kontakt med
ideella föreningar och andra verksamheter
i närområdet för att göra oss än mer lokalt
kända.

Ökat intresse
Fick vi fler medlemmar? Ökade antalet
som visat intresse för vårt kollektivhus? Ja,
det har skett en märkbar ökning av antalet
nya medlemmar den senaste tiden. Om
detta är en effekt av våra marknadsförings-
åtgärder är svårt att veta. Skylten har ännu
inte kommit upp och foldern är ännu inte
tryckt.

Hur det än är med den saken känner vi
oss tillfreds med att vi använt våra egna
kompetenser och resurser för att hitta sätt
att nå ut med vårt kollektivhus. Vi har inte
alltid varit eniga i gruppen, men det har
gått ändå.

Elisabet Rudhe och Ulrika Egerö

Så marknadsför 
Dunderbacken sitt hus

Möte i Dunderbacken


