
 
 

Fakta om intresseföreningen 
BOIHOP i Göteborg 

 
Föreningens ändamål är att arbeta för bildandet av en bogemenskap/gemenskaper i 
Göteborg/göteborgstrakten, avsedd för människor i ”andra halvan av livet”. 
 
Hur det började 
Föreningen BOIHOP har sitt ursprung från två helgkurser på Kvinnofolkhögskolan i 
Göteborg. Den första hölls 26-27 mars 1988, Bo på kvinnors villkor. Deltagarna, kvinnor 
inom branschen bl.a. från arkitektkontor, Stadsbyggnadskontoret, från olika delar av 
föreningslivet och enskilda kvinnor, ville fortsätta träffas, samtala och agera. En 
studiecirkel blev första steget. En andra helgkurs följde, Du sköna nya vardag, den 2-3 
mars 1989. 
 
Efter helgkurserna på Kvinnofolkhögskolan organiserades studiegrupper, ordnades 
seminarier och möten i mängd. Ett nätverk bildades i början av 1990-talet, Bygga och bo 
på kvinnors villkor. Namnet förkortades efterhand till Bygga-Bo-gruppen.  
 
Vi kontaktade Poseidon respektive Familjebostäder i början av 1990-talet. Samtalen och 
mötena med Poseidon ledde ingen vart. Vi orkade inte driva arbetet vidare eftersom vi 
som grupp själva skulle komma med konkreta förslag på modeller och ritningar. Det fanns 
ingen på bolaget som kunde bistå med detta. Som heltidsarbetande hade många av oss inte 
tid och ork att lägga ned så mycket arbete.  
Kontakterna uppehölls längst med Familjebostäder, där det fanns några kvinnliga chefer 
som var intresserade av att följa vårt arbete.  
 
Mer kontakter 
Så följde kontakter med förvaltningar, SDN, politiker, Hyresgästföreningen med mera. Vi 
sökte hus som skulle vara möjliga att göra kollektivhus av. Vi letade också efter tomter. 
Detta arbete har fortgått under åren. Några eldsjälar såg till att vi aldrig släppte 
engagemanget helt. Vi skapade kontakter till andra kollektivhusgrupper bl.a. i Stockholm, 
Malmö och Lund. Några gjorde studiebesök på olika kollektivhus. Emellanåt har vi haft 
kontakt med pressen. Gruppen var också ibland remissinstans i kommunen när det gäller 
detaljplaner eller trafikfrågor. Vi var t.ex. remissinstans för detaljplanen för ett 
bostadsområde i Lillebydalen, som skulle byggas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Våra 
synpunkter togs dock inte tillvara. I början av vårt arbete fanns inte heller Färdknäppen i 
Stockholm, som visade sig stå för den typ av boende som många i gruppen blev 
intresserade av.  



Som lobbygrupp är vårt arbete förankrat inom kommunalpolitiska beslut i Göteborg 
genom motion KFH1980 nr 73, behandlad i KFH 1981, respektive motion KFH 1986 nr 
328, behandlad i KFH 1987 nr 257.  
 
Födelsen av BOIHOP 
24 april 2001, konstituerades Intresseföreningen BOIHOP. 
 
Nya föreningar bildas 
Två föreningar har fötts ur BOIHOP. Den ena är Bo i Gemenskap –BiG i Mölndal som i 
juli 2006 flyttade in i huset Kornet i Bifrostområdet i Mölndal. Den andra är Majbacken 
som bildades 2004 och som successivt flyttar in ett punkthus med 28 lägenheter i Majorna 
i Göteborg. 
 
BOIHOP idag 
Föreningen BOIHOP verkar som en medlemsstyrd intresseorganisation. Föreningen 
anordnar studiebesök, kontaktar politiker, privata- och kommunala bostadsföretag, 
författar skrivelser och försöker påverka på olika nivåer i samhället. BOIHOP deltar i 
samhällsdebatten. Dessutom hålls styrelse- och medlemsmöten regelbundet för att fånga 
upp medlemmarnas önskemål. 
 
Resultat 
Som ett resultat av BOIHOPS:s ansträngningar finns det idag ett gemenskapsboende i 
Göteborg för människor i andra halvan av livet. Det är Majbacken. 
Kornet i Mölndal har boende i alla åldrar. Detta är också ett resultat av BOIHOP-
medlemar. 
 
Totalt i landet finns det ett 50-tal kollektivhus varav några med målgruppen ”personer i 
andra halvan av livet”. 
 
Föreningen har sina rötter sen 1988 och nu har tiden hunnit ikapp tankegångarna om att 
människor i andra hälften av livsfasen gärna vill dela gemenskap och vardagsliv med sina 
grannar. 
 
För mer information: 
Birgitta Rang, ordförande BOIHOP 
birgitta.rang@telia.com 
Dr Westrings gata 21 F 
413 24 Göteborg   
031-82 67 86 

 


