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Sockenstugans afghanska ungdomar bjöd både på musik och dans.

Pub med afghanska ungdomar
I Sockenstugan bor tre afghanska
killar. Till årets första pub i
kollektivhuset tog de med sig ett
tiotal kompisar och stod för
underhållningen.
Ingrid Eckerman berättar om
glädjen de spred.

I januari hade Sockenstugan sin första
pub för året. Inbjudna underhållare var
"våra" killar Jalal Mehrabi, harmonium
och sång, och Ruholla Ghaznavi, dhol
(trumma). Dessutom fick vi hit Hassibullah Faizi, ruhab, från Linköping. De
tog med sig tio–tolv kompisar, okända
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för huset, och jag hade med mig
fyra–fem av mina afghanska vänner.
Vilken kväll det blev! Efter lite konsertlåtar blev det danslåtar.Vi gamlingar
kom upp först, så fick vi dra upp killarna – och till sist var nästan alla på dansgolvet. Vilken glädje som sprider sig

Årsmöte och idébytardag i Dunderbacken
I år blir det årsmöte för Kollektivhus
NU i Stockholm, närmare bestämt i
kollektivhuset Dunderbacken i Axelsberg. Det går av stapeln lördagen den 17
mars med start kl 13.30. Alla medlemsföreningar och stödmedlemmar är välkomna, efter anmälan. En ny styrelse
ska väljas och verksamhetsplan för 2018
klubbas. Efter mötet blir det årsmötesmiddag till självkostnadspris.
Dagen efter, söndagen den 18 mars,

är alla medlemmar också välkomna till
en idébytardag, även den i Dunderbacken kl. 10.00–14.00. Det blir tredje
året i rad som vi ordnar en sådan och de
tidigare har varit mycket uppskattade.
Det är fritt att delta i idébytardagen
oavsett om man deltagit i årsmötet eller
ej, men föranmälan krävs.
På idébytardagen får deltagarna fritt
välja frågor och ämnen att utbyta idéer
och erfarenheter kring. Det hela sker i

smågrupper uppdelade efter de teman
som deltagarna anmäler inledningsvis på
dagen.Var och en sätter sig i den grupp
som diskuterar ett ämne som hen är intresserad av. Det är fritt att byta grupp
när helst man vill.
Mer information finns på Kollektivhus NU:s hemsida under rubriken
Evenemang!
ULRIKA EGERÖ
ORDFÖRANDE

Pub med afghanska...
med musik och dans! Jag som vet hur
killarna mår, njöt av att se dem släppa
ner axlarna och dra upp mungiporna.
De pengar vi fick in går till föreningen Stöttepelaren (se nedan).
Stöd afghanska ungdomar!
Så här har vi gjort i Sockenstugan
Två killar sover i ett av våra minimala
gästrum. Vardagsrum, kök och WiFi
finns i min lilla lägenhet. När någon i
huset behöver gästrummet bär de över
packningen till min lilla hall och sover
på golvet.
En tredje kille bor hos en granne som
har ett rum över. När hon behöver det
får han sova i det andra gästrummet eller på någons soffa eller golv. De deltar i
städning, trädgårdsarbete och vid behov
i köket.
Detta handlar om killar från Afghanistan som kom som barn 2015, som
bott i familjer eller hvb-hem, gått i
skolan, fått "svensk" uppfostran, lärt sig
svenska (olika bra), är ambitiösa.
När de fyller 18 blir de av med god
man, socialsekreterare, bostad. De hänvisas till Migrationsverkets boenden, ofta gamla tbc-sjukhus i skogen i
Norrland, där äldre män bor och droger
är vanligt. Men de håller sig kvar där de
har skolan, kompisar, känner sig hemma. De flyttar runt mellan kompisar
och/eller bor på gatan.
Så här kan ni stödja killarna
• Låt en eller flera killar bo i ert hus!
De är en tillgång, inte en börda. De älskar barn – i över två år har de saknat
sina småsyskon. De är allmänt hjälpsamma och positiva, måna om att inte
vara till besvär. De är vana att sköta sig
själva. Så länge de är kvar i asylproces2

Hassibullah Faizi, Jalal Mehrabi och Ruholla Ghaznavi stod för musiken på Sockenstugans pub.

sen får de 61–75 kronor per dag i matpengar.
• "Adoptera" några killar som ni
hjälper med juridiken – kontakt med
advokaten, skriva verkställighetshinder,
förklara papper med mera.
• Samla in pengar till Stöttepelaren!
Ställ en bössa i huset, ordna aktiviteter
till förmån för Stöttepelaren. Bli månadsgivare! Stöttepelaren är en förening
med styrelse, kassör, revisorer och
bankkonto. Den delar ut bidrag till
lokalgrupper ute i landet som i sin tur
ger ekonomiskt stöd till ensamkommande ungdomar som faller utanför systemet.
http://stottepelaren.se/
• Delta i kampen! Lokala grupper
finns på många platser i vårt land.
Asylgrupper, Vi står inte ut, Ung i Sve-

rige. Gå med i facebookgruppen Stoppa
utvisningarna av afghanska ungdomar!
med 20 000 medlemmar varav knappt
hälften afghaner, prata med killarna som
mår dåligt. Lär mer genom att läsa på
hemsidan. Skriv under uppropet.
https://www.facebook.com/groups/
808057209336108/
http://bit.ly/2Et4fRV
http://bit.ly/2o4gGZi

TEXT OCH FOTO INGRID ECKERMAN
Har ni funderingar så kontakta mig.
ingrid@eckerman.nu, 070 55 73 1 93.
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Startbidrag till byggemenskaper
"Glädjande" säger Ulrika Egerö,
ordförande i Kollektivhus NU om
förslaget till startbidrag till byggoch bogemenskaper.
– Och viktigt att bidraget kan utgå både till grupper som vill bygga i
egen regi och grupper som samarbetar med en fastighetsägare. Vi
hoppas att Boverket snabbt kommer med sina föreskrifter. Många
grupper ligger i startgroparna.

Utredningen ”Lån och garantier för fler
bostäder SOU 2017:108” föreslog i december 2017 ett stöd till byggemenskaper för initiala projektkostnader fram
till att byggkredit lämnas. Stödet får
uppgå till högst 300 000 kronor per
stödmottagare.
För att kunna få stödet ska bygg- eller
bogemenskapen ha bildat en ekonomisk
förening med en medlemsinsats på
minst 10 000 kronor och ha fått en
markanvisning eller motsvarande avtal
med fastighetsägare. Det ska också finnas en redogörelse för projektet och en
budget för initiala projektkostnader.
Antalet medlemmar i föreningen ska

motsvara antalet lägenheter i det planerade projektet.
Utredningen förslår att stödet ska
kunna sökas från och med år 2019 och
till och med den 1 november 2022. Boverket ska svara för hanteringen och
också föra ett register över vilka projekt
som fått bidrag. Myndigheten ska följa
upp och utvärdera stödet och senast år
2024 redovisa detta i en rapport till regeringen.
Ett startbidrag för byggemenskaper
föreslogs redan år 2015 av den statliga
utredningen om bostäder för äldre i
betänkandet ”Bostäder att bo kvar i”,
SOU 2015:85.
Utredningen om
startbidrag kommer
eventuellt att skickas
ut på remiss inom ett
par veckor. Kollektivhus NU kommer att
svara.

• Lagnöbo fick sina första boende i
januari 2018. Arbetet med den överglasade
vinterträdgården
fortsätter.
(lagnobo.wordpress.com).

• Hogslätts vänboende i Gerles-

borg räknar med inflyttning i tolv
hyresbostäder i form av kooperativ
hyresrätt i maj 2018
(hogslättsvänbo.se).

• Boihop Östra Kålltorp 40+ har

blivit försenat bland annat på grund av
en ny väg. Arkitekt ska upphandlas
under våren. Inflyttning preliminärt om
tre år. Projektet sker i samarbete med
Framtiden Byggutveckling med Bostadsbolaget som kommande förvaltare
(boihop.org).

• Boihop Högsbo 40+ startade

projekteringen i höstas tillsammans med
Framtiden Byggutveckling. Familjebostäder i Göteborg blir förvaltare och arKERSTIN KÄRNEKULL kitekterna heter What! Byggare blir
AF-bygg. Totalt blir det cirka 41
lägenheter. Inflyttning om 1,5–2 år
(boihop.org).

Bofælleskab.dk har blivit förening
Danmark har länge saknat en förening
för de hundratals bogemenskaper som
finns i landet. Nu är den på plats. Den
28 januari var det ett konstituerande
möte med ett tjugotal representanter
från hela Danmark.
Föreningen har redan fått en rejäl födelsedagspresent. Fonden Realdania bidrar med 245 000 DKR till utveckling
av hemsidan och en databas för bogemenskaper till nytta för alla. Föreningen
har tagit över den databas som Ældre
Sagen har haft i många år och som in-

Senaste nytt från
startargrupperna

nehåller adresser och en mängd uppgifter om över 300 bogemenskaper. Tillsammans med föreningens eget register
blir det en fantastisk kunskapskälla för
alla intresserade. Mer att läsa finns på
föreningens hemsida bofællesskab.dk
PS I förra numret av Bo tillsammans
finns en intervju med Realdanias projektledare Per Schulze mot bakgrund av
den stora satsning på bogemenskaper
för seniorer som pågår i Danmark med
fondens
stöd.
Läs
mer
på
http://bit.ly/2xvLPvX

• UnderSammaTak räknar med

byggstart för sitt projekt i Högsbo, Göteborg, i augusti 2018 och inflyttning i
december 2019. Totalt blir det 59
hyreslägenheter med Trollängen Bostads
AB som fastighetsägare och Ferrum Arkitekter.
(www.undersammatak.org).

• Rudbeckia i Uppsala skrev på ett

markanvisningsavtal före jul tillsammans
med Sveafastigheter Bostad AB för ett
kollektivhus i Rosendal. Belatchew Arkitekter ritar. Planerad inflyttning 2021
(www.rudbeckiakollektivhus.se).

• Bygget av BoSams i Borgholm har

startat med inflyttning våren 2019. Föreningen kommer att blockhyra de 20
lägenheterna av BTE i Borgholm. Arkitekt är Anders Westerlund.

• Kollektivhuset Kombo, Hägerstensåsen i Stockholm ska byggas och
ägas av AB Familjebostäder. Entreprenör
blir Skanska AB och arkitekt är Tyréns.
Inflyttning planeras till under 2020.
Det finns 20 startargrupper i (kollektivhuskombo.se).
Danmark enligt hemsidan
bofællesskab.dk
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F riis Gate 6 firar 30 år med besked

Söndagens brunch. Husets tre arkitekter Baard Isdahl, Erlend Lövstakken och Halldis Eckhoff finns bland gästerna. Fondväggen i trä ger bra akustik.

Det kom ett mejl till Kollektivhus NU i november

”Takk for et innholdsrikt nr. av bladet (Bo tillsammans nr 44).
Vi i Friisgate 6 i Oslo skal ha 30 års jubileum 8,9,10 desember 2017. Det blir konsert åpen for alle venner av huset
8/12, barnearrangement for barn i huset og andre barn evt
med nødvendige foreldre 9/12, finfestfellesmiddag på
kvelden for husets beboere med utvalgte gjester. 10/12 åpent
hus med åpne leiligheter, kåserier, helsestudio med mer og
fellesmåltid.

Arrangementet kan også for interesserte avsluttes med det
offisielle fakkeltoget for Fredsprisen som til vår store glede
ble gitt til ICAN, kampen mot atomvåpen.Tenk om et par av
dere hadde lyst til å være gjester. Vi kan by på overnatting,
mat o.l.”
Avsändare var Berit Waal i det norska bofelleskapet Friis
Gate 6. En sådan trevlig inbjudan går inte att säga nej till.
Resultatet kommer att bli en rapport på Kollektivhus NU:s
hemsida våren 2018.

Tore Lange och Kari Glomsaas från Kollektivet i Hovseter besöker Torje Pedersen i hans lägenhet under öppet hus på söndagen.

Musikverkstad med många barn med tillhörande föräldrar. Matsal/allrum
är nyupprustat. Genom fönstret skymtar den gemensamma gården.
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Hemsida: friisgate6.no

Edvard och Ingrid Bonskasen serverar den läckra förrättssoppan vid jubileumsmiddagen.

Festbuffén uppdukad. I bakgrunden skymtar köket.

Bättre information om olika boendeformer

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har varit projekterande arkitekt på
privat arkitektkontor i cirka tio år med
relativt stort fokus på bostäder.
Exempelvis har jag varit handläggande arkitekt för kvartert Trevnaden i
Malmö som innehåller bland annat Sofielunds kollektivhus. Det var ett långvarigt projekt där vi var involverade från
detaljplan till färdiga hus (jag själv kom
in när husen skulle börja ritas och var
med tills uppförandet var klart, totalt
cirka tre år) – men mycket spännande
och lärorikt, framför allt i samarbetet
med MKB och "Kollektivhus i Malmö".
Vad är din uppgift på fastighetskontoret?
Min arbetsbeteckning är ”utvecklingsledare” och jag sitter på planerings- och
utvecklingsenheten som framför allt arbetar med tidigare skeden och (förenklat) projektutveckling samt markanvisningar på kommunens mark.Vi är också
deltagare i mycket av den övergripande
planeringen i staden i form av översiktsplaner och program. Jag har utöver
det ett specialuppdrag som fokusansvarig för bo- och byggemenskaper
Bo tillsammans nr 45

och för att driva olika frågor kopplade
till detta.

FOTO KRISTIAN STRÖM

Lea-Vanessa Lohr är ansvarig för
Göteborgs arbete för fler bygg- och
bogemenskaper sedan ett halvår.
Bo tillsammans skickade några frågor.

Hur når du intresserade grupper?
Klarar ni femprocentmålet?
Hittills har de intresserade grupperna
kontaktat oss mer än vi har kontaktat
dem.Tanken är dock att vi ska blir bättre på att sprida information om olika
boendeformer genom till exempel informationsmaterial och informationsträffar.Utöver det försöker jag att ha
regelbunden kontakt med olika intressegrupper för att ”visa upp” mig –
bland annat har jag blivit inbjuden till
Boihops årsmöte här i Göteborg, vilket
jag tycker är jättekul.
Vad gäller femprocentmålet så nådde Lea-Vanessa Lohr.
vi det av olika anledningar inte förra
året, men vi arbetar hårt för att vi ska mig en så bra bild av andra kommuner.
göra det i år.
Men jag tänker att det finns många saker
man kan ta lärdom av både i Sverige och
Vad ska en grupp tänka på innan utomlands till exempel hur och när man
den tar kontakt med dig?
markanvisar, vilka kriterier man har och
Egentligen inte så mycket, jag möter hur man arbetar med fastighetsindelmånga grupper i olika skeden och syften ning.
men det är alltid bra att ha en klar bild
av vad man vill ha svar på eller hjälp Vad kan politiker göra för att bimed.
dra till fler bygg- och bogemenskaper?
Var finns dina förebilder, de bästa
Jag tycker att det är bra att Göteborg
exemplen på hur en kommun kan har fört upp frågan på agendan genom
arbeta?
att sätta upp ett tydligt, siffersatt mål i
Svår fråga, jag har nog jobbat kommu- fastighetsnämnden för vad man vill
nalt för kort tid för att ha hunnit skaffa uppnå. Det skulle fler kunna ta efter.
5

Viktiga lärdomar från England

Breda projekt, samarbete med andra organisationer och konsten att
hitta externa resurser är lärdomar
från det engelska cohousingnätverket, tycker Ingela Blomberg och
Kerstin Kärnekull.

Kollektivhus NU har deltagit i ett EUprojekt inriktat på erfarenhetsutbyte
mellan Polen, Italien, England och Sverige kallat Co-Elderly. För en outnyttjad
del av stödet har Ingela Blomberg och
Kerstin Kärnekull besökt flera kollektivhus i England i mars 2017 och också
träffat flera aktiva i kollektivhusrörelsen.
I nr 43 av Bo tillsammans skrev vi om
det äldsta och det nyaste nybyggnadsprojektet, Springhill i Stroud och Older
Women’s Cohousing/New Ground Cohousing i High Barnet i norra London.
En utförlig rapport finns på Kollektivhus NU:s hemsida.
Några glimtar från våra möten med
Stephen Hill, ordförande i det engelska
kollektivhusnätverket UKCN:
– Intresset för cohousing har ökat
starkt i Storbritannien sedan början på
2000-talet, sade han. 19 projekt är i
gång och UK Cohousing Network har
ytterligare 30 startargrupper bland sina
medlemmar.
Många cohousing-projekt har kom-

Ingela Blomberg och Stephen Hill. Han ser engagemanget för cohousing som ett livsval.

mit till på ”omöjliga” tomter eller tomter som blev till salu billigt i samband
med bostadskrisen år 2008. Springhill
var exempelvis en omöjlig tomt, som
ratats av vanliga bostadsexploatörer på
grund av sin branta sluttning.
Storleken på projekten varierar från
10 till 40 lägenheter. De flesta är till för
blandade åldrar och hushållstyper, men
intresset ökar för sådana som vänder sig
till en viss grupp som kvinnor eller
hbtq-personer. Det finns alla sorters
projekt – nybyggnad och ombyggnad,
på landet, i mindre orter och i stadsmiljö.
Från början var grupperna tvungna
att själva finansiera sina projekt eftersom det inte fanns något offentligt

Maria Brenton är utsedd till Senior Cohousing Ambassador.
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stöd. I allt större omfattning samarbetar
nu nyare grupper genom olika former
av partnerskap med andra aktörer och
via en rad olika juridiska och ekonomiska former för att skapa förutsättningar för hyresrätt och ömsesidigt
ägande. Mer att läsa finns på nätverkets
hemsida cohousing.org.uk
Det engelska cohousingnätverket
UKCN har kunnat arbeta med stöd av
ett stort anslag från en stiftelse. Det har
givit föreningen möjlighet att anställa
personal, att utveckla den egna hemsidan och att bilda en egen cohousingstiftelse.
En ny hemsida, som Stephen Hill har
stora förhoppningar på, lanserades i
somras (värd ett besök!)
Att ha egen personal har gjort det
möjligt för UKCN att stötta de många
framväxande projekten och startargrupperna men också att samarbeta
med andra organisationer. Viktigast är
samarbetet med the Confederation of
Cooperative Housing och med the National Community Land Trusts Network
(https://collaborativehousing.net).
Nätverket ingår i ”Housing Learning
and Improvement Network (LIN)”, ett
samarbete och erfarenhetsutbyte för
professionella inom bostadssektorn,
hälso- och omvårdnadssektorn.
Nätverkets egen stiftelse, UK Cohousing Trust, startades år 2013, med
tre syften; att främja Senior Cohousing
genom att samarbeta med andra organisationer, att öka kunskapen och intresset
och att vara en kunskapsbank inom
området.
Maria Brenton, som bland annat har
varit projektlots för OWCH/New
Ground Cohousing, har blivit utsedd till
Senior Cohousing Ambassador.
Stephen Hill är glad åt utvecklingen
och ser mångas stora engagemang som
en nyckelfråga:
− Det är ett livsval att engagera sig,
men ingen har ångrat sig som jobbat för
cohousing, säger han.
Bredden i projekten, samarbetet med
andra och konsten att hitta externa
resurser är tre viktiga lärdomar att
hämta hem från England.
Det kommer fler artiklar från en
spännande utveckling i Brexit-landet.

INGELA BLOMBERG OCH
KERSTIN KÄRNEKULL
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Vill ordna barnmiddagar igen
Ingrid Sillén har redigerat alla nummer av Bo tillsammans, sammanlagt 44 stycken. Nu har hon gjort
sitt sista nummer.
– Det roligaste har varit att läsa
om alla som kämpar för att få bo i
kollektivhus. Inspirerande har varit
att se att det finns en stor och växande rörelse i Europa och i Japan.

Bo tillsammans startade som medlemsblad för föreningen Kollektivhus
NU 2006. Föreningen hade efter några
år i vila väckts till liv igen efter ett möte
som kollektivhuset Prästgårdshagen i
Älvsjö ordnade. Alla andra kollektivhus i
Stockholmstrakten bjöds in. Förutom
Bo tillsammans blev de årliga öppna husen för allmänheten ett konkret resultat
av mötet i Älvsjö. Idén till dem kom
från bland andra arkitekten Gunlaug
Östbye och Ingrid Sillén.
– Jag bodde sedan slutet av 1990-talet i kollektivhuset Södra station i
Stockholm och brann för frågan om
kollektivhus.
Ingrid Sillén ser många fördelar med
det kollektiva boendet och vill sprida
kunskapen om det. Hennes intresse
startade tidigt, redan i gymnasiet i Vänersborg i slutet av 1960-talet.
– Jag gick i en klass där vi diskuterade samhällsfrågor av olika slag, också
hur vi skulle bo. Vi pratade om hur lokaler, som skolans, skulle kunna användas mer effektivt, till exempel för att
träffas i på kvällarna.
Ingrid Sillén flyttade till Stockholm
och började på universitetet. Efter något år var hon med om att starta ett
kollektiv, eller en storfamilj som det
kallades då, i ett stort och omodernt
hus mellan Norrtälje och Stockholm.
Det blev bara ett år där och när hon
träffade sin dåvarande man i mitten av
1970-talet flyttade de ihop i en vanlig

Föräldrarna Raed och Rajaa med barnen Miral, Lana och Omar firar tillsammans med
Ingrid att flyktingfamiljen som bodde hos henne har fått uppehållstillstånd.

lägenhet. 1999 flyttade hon och yngste
sonen, då 13 år, till kollektivhuset på Södermalm.
– Han tyckte inte att det var en bra
idé, men han tyckte att det var bekvämt
att kunna hämta mat både till sig själv och
sin kompis när jag inte var hemma.
För Ingrid Sillén är inte bekvämligheten det bästa med att bo kollektivt, utan
att hon vet vilka som bor i samma hus.
– Vi känner varandra, alla är förstås
inte nära vänner. Men vi vet vilka vi är
och skulle någon inte synas på länge, så
skulle man höra efter vad som har hänt.
I kollektivhuset är alla med i ett
matlag. Det innebär två arbetspass var
fjärde vecka.
– Jag lagar helst mat, det är också bra
för dem som är anställda. Jag har ju friare
arbetstider som frilans.
Aktiviteterna i huset har varierat över
åren. De särskilda middagarna där barnen
var med och planerade och lagade maten,
vill Ingrid Sillén dra igång igen.

– Det var väldigt kul, det är ett sätt
för barnen att se att de kan påverka och
hjälpa till.
Kollektivhuset betyder mycket för
henne, men barnbarnen ska hämtas två
dagar i veckan och kören övar en kväll i
veckan. Hon hade en flyktingfamilj från
Syrien boende hos sig i nära ett år, de
har flyttat nu, men hon har kvar
kontakten med dem.
När Ingrid Sillén nu har slutat att
göra Bo tillsammans hoppas hon att få
mer tid till att göra olika kreativa saker
som att måla, sy och sticka. Kanske ihop
med nyanlända som behöver träna
svenska.
– Jag behöver också gå igenom en
massa papper från min firma och alla
föreningar som jag har varit aktiv i.

ANN NORRBY
ny layoutare för Bo tillsammans

Rudbeckia får markanvisning i Uppsala
Precis före jul blev det klart med ett
markanvisningsavtal mellan Uppsala
kommun och kollektivhusföreningen
Rudbeckia i samarbete med Sveafastigheter Bostad AB.
Markanvisningsavtalet innebär att
Rudbeckia och byggföretaget, från och
Bo tillsammans nr 45

med den 12 december och i två år
framåt, har option att ensam förhandla
med kommunen om att få köpa marken.
Försäljningen kommer att ske när kommunen har godkänt bygglovet. Byggstart
är planerad till 2019.
Många års arbete i föreningen har

gett resultat. Allt började med ett besök
i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. Föreningen Rudbeckia bildades
2011 och har nu chansen att uppnå sitt
mål, ett nytt kollektivhus i Uppsala.
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Sydkorea hämtar kunskap i Skandinavien
– Flera städer och regioner i Sydkorea är intresserade av kollektivhustankar. Tidningar, tidskrifter
och media har också visat stort intresse för idén och olika exempel
på projekt, säger professor em,
Jung Shin Choi från det katolska
universitetet i Seoul.
Att intresset för kollektivhus i
Sydkorea är stort har också märkts
genom de många studenter och
forskare som kommit på studiebesök till Sverige.

tat en satsning på bogemenskaper och
boendekollektiv i liten skala med syfte
att visa på nya alternativ för invånarna.
Boken ‘Cohousing Communities:
Finding Age-integrated Cohousing Communities in Scandinavia
and North America’ kan bidra till
ökad kunskap genom att presentera tolv
exempel från Danmark, Sverige, Kanada
och USA med idébakgrund, intervjuer
med boende, planer och fotografier. Till
skillnad från den första boken ligger fokus på projekt för alla åldrar. Svenska
exempel är Kornet i Mölndal, Slottet i
Jung Shin Choi är författare till två böc- Lund, Sofielund i Malmö och Stacken i
ker om kollektivhus från de senaste Göteborg”.
åren. Så här beskriver hon dem:

“Jag skrev ‘Senior Cohousing in
Scandinavia’, som kom 2015, tillsammans med Jan Paulsson.Vi har ägnat
oss åt forskning om bogemenskaper och
seniorboende och har gjort ett stort
antal studiebesök i många länder.
Syftet var att läsaren ska få ökad kunskap om bogemenskaper för seniorer.
Fem danska och fem svenska exempel
(Färdknäppen, Majbacken, Russinet,
Dunderbacken och Sockenstugan) presenteras med tillkomstprocess, planer,
gemensamma aktiviteter och genom
många fotografier i färg.
Många i Sydkorea känner inte till
bogemenskaper och information och
exempel saknas. Trots detta växer intresset bland äldre som söker alternativ
för hur de kan bo i framtiden. Skriften
kan hjälpa dem att se nya möjligheter.
Boken belönades som en av de bästa
fackböckerna 2015 av den sydkoreanska
förläggarföreningen.
På senare tid har också intresset för
alternativa boendeformer som kollektivhus, ekobyar, minikollektiv och rimliga boendekostnader ökat i Sydkorea,
främst hos enpersonshushåll, dubbelarbetande familjer och äldre. Trots detta
finns det dåligt med information och
exempel. Nyligen har staden Seoul star-
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Kollektivhus NU

Vill du prenumerera på vårt
elektroniska nyhetsbrev? Skicka
e-post till info@kollektivhus.se
På hemsidan www.kollektivhus.se
finns listan över kollektivhus
i Sverige.

Medlemskap

Föreningar/kollektivhus betalar efter
antal lägenheter, se hemsidan. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar
för 1 00 kr/år, gärna mer som gåva.
Plusgirokonto 43 88 62-5.
Ange namn och e-post.

Kollektivhus NU på Facebook

Kollektivhus NU har en fansida,
www.facebook.com
Kollektivhus-NU-1 35622309786723.
Det finns också en facebookgrupp där
du kan söka eller annonsera om
lägenheter i kollektivhus, ”Kollektivhuslägenheter”, och en diskussionsgrupp för oss i kollektivhus och
startargrupper, ”Kollektivhus-forum”.
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