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Cohousing	i	England	
	
Kollektivhus	Nu	deltog	i	ett	EU-projekt,	kallat	Co-Elderly”Co-housing	and	social	housing	for	
Elders’	reactivation”	inriktat	på	erfarenhetsutbyte	mellan	Polen,	Italien,	England	och	Sverige.	
Projektet	pågick	2012	–	2014.	EU-stödet	gick	till	kostnader	för	resor	för	att	bidra	till	ett	
erfarenhetsutbyte	kring	äldres	möjligheter	att	påverka	och	forma	sitt	boende	i	de	olika	
ländnerna.	I	den	svenska	arbetsgruppen	ingick	Dick	Urban	Vestbro,	Inga	Alander,	Ingela	
Blomberg	och	Kerstin	Kärnekull.	
	
I	projektets	första	delar	gick	inte	alla	pengar	åt.	Som	en	uppföljning	har	undertecknade,	fått	
ekonomiskt	stöd	för	att	på	motsvarande	sätt	besöka	två	viktiga	kollektivhus	i	England	i	mars	
2017	och	också	träffa	flera	aktiva	i	kollektivhusrörelsen	där.	
	
Här	följer	nu	en	utförlig	rapport	från	vår	resa.	Vi	vill	förmedla	hur	mycket	intressant	som	
pågår	i	England	och	att	det	finns	mycket	att	lära	av	deras	uthålliga	och	framgångsrika	arbete	
sedan	slutet	på	1990-talet	för	äldres	boende	i	kollektivhus.	
	
	
	
Stockholm	i	december	2017	
	
	
	
Ingela	Blomberg	och	Kerstin	Kärnekull	
	
Ps.	En	del	av	erfarenheterna	har	redovisats	i	Bo	Tillsammans.	Vi	skrev	om	det	äldsta	och	det	
nyaste	nybyggnadsprojektet,	Springhill	i	Stroud	och	Older	Women’s	Cohousing	(OWCH)	i	
High	Barnet	i	norra	London	i	nr	43.	I	nr	45	finns	en	rapport	från	mötet	med	Stephen	Hill,	
ordförande	i	det	engelska	kollektivhusnätverket	UKCN.	Ds.	
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Bakgrund	

	

	

Kollektivhus	Nu	hade,	tillsammans	med	organisationerna	Consorzio	Cooperative	Sociali	i	
Italien,	Fundacja	Aktywny	Senior	i	Polen	och	Cohousing	UK	i	England,	haft	ett	anslag	till	
projektet	Co-Elderly	inom	ramen	för	EU:s	Grundtvig-program	för	livslångt	lärande.	Pro-
jektet	pågick	2012	–	2014.	Rapporterna	finns	bl.	a	på	Kollektivhus	NU:s	hemsida.	Av	de	
beviljade	medlen	återstod	28	283	kr	som	skulle	användas	till	projekt	i	enlighet	med	Co-
Elderlys	syfte,	att	visa	hur	äldre	kan	leva	ett	mer	självständigt	liv	genom	nya	boendefor-
mer,	anpassade	till	deras	behov	och	baserade	på	samarbete	mellan	boende	och	mellan	
boende	och	bostadsförvaltare.	Målgrupp	var	i	första	hand	de	äldre	själva	men	också	
anställda	i	kommunernas	äldreomsorg	och	förvaltare	i	bostadsföretag.	

Medel	kunde	fås	för	studier	eller	erfarenhetsutbyte	om	boendeformer	för	äldre	som	är	
baserade	på	samarbete	mellan	boende.	Ersättning	kunde	utgå	för	resor	och	boende	i	
samband	med	studiebesök/erfarenhetsutbyte.	Erfarenhetsutbytet	kunde	ske	främst	
inom	Sverige	eller	helt	eller	delvis	internationellt.	Studierna	eller	erfarenhetsutbytet	
skulle	redovisas	genom	artikel	till	hemsidan	och/eller	Bo	tillsammans	samt	förmedlas	till	
samarbetspartnerna	i	Italien,	England	och	Polen.	

Vi	ansökte	om	medel	till	att	besöka	och	fördjupa	kunskapen	om	två	kollektivboenden	i	
England,	OWCH	i	High	Barnet	i	norra	London	–	som	var	helt	nytt	med	inflyttning	kring	
senaste	årsskiftet	–	och	Springhill	Cohousing	i	Stroud	i	västra	England,	som	hade	fungerat	
i	närmare	tjugo	år.	VI	träffade	även	nuvarande	ordförande	i	organisationen	UK	
Cohousing	Network,	Stephen	Hill.	

Studiebesöken	var	först	planerade	att	ske	i	november	2016	men	sjukdom	satte	p	för	
detta	varvid	vi	genomförde	besöket	under	perioden	11–21	mars	2017.	
	
Kalendarium	
Mars	13		 Ankomst	London		 	
	 New	Ground	Cohousing/OWCH,	5a	Union	Stret,	

Barnet,	rundvandring	och	övernattning	
Sheila	Nicholson,		
Eva	Samuelsson	m	fl	

Mars	14	 Möte	med	arkitekt	Tom	Reynolds,	PTE,	38	
Graham	Street	

Tom	Reynolds,	arkitekt	

	 Studiebesök	Co-living	”The	Collective	Old	Oak”,	
Old	Oak	Lane,	London	NW10	

Francis	Okolie,	guide	

	 Presentation	av	kollektivhusrörelsen	i	Sverige	för	
New	Ground	Co-housing	

Ingela	och	Kerstin	

Mars	15		 Till	Stroud	från	Paddington	 	
	 Springhill	Cohousing.	29	Springhill,	Stroud.	

Rundvandring	och	övernattning.	
Tree	Straunton	

	 Middag	 Martin	och	Judy	Large		
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Mars	16	 Introduktion	till	Springhill	 Neil	Buck	och	Jane	Serrallier	
	 Presentation	av	kollektivhusrörelsen	i	Sverige	för	

Springhill	Cohousing	
	

Mars	17		 Studiebesök	till	bl	a	Whiteway	Colony	och	Cashes	
Green	Hospital/Land	Trust	

Max	Comfort	

Mars	17	 Från	Stroud	till	London	 	
	 	 	
Mars	18	 London	 	
	 	 	
Mars	19	 London	 	
Mars	20	 Möte	UK	Cohousing	Network	 Stephen	Hill,	ordförande	
	 	 Maria	Brenton,	Senior	Cohousing	

Ambassador	
Mars	21	 Avresa	från	Heathrow	till	Arlanda	 	
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UK	Cohousing	Network	
	
UK	Cohousing	Network	har	utvecklats	starkt	under	senare	år	vad	gäller	antal	medlemmar,	
aktiviteter	och	resultat.	Ur	ett	svenskt	perspektiv	är	utvecklingen	imponerande.	Hur	hade	
organisationen	kunnat	vara	så	framgångsrik	under	2000-talet?	Vi	ställde	några	frågor	om	
detta	till	Stephen	Hill,	ordförande	i	UKCN:	
	
Hur	arbetar	UKCN	idag?		
Hur	har	man	råd	att	anställa	folk?	Varifrån	kommer	resurserna?	
Hur	har	man	lyckats	att	gå	från	0	till	19	genomförda	projekt	sedan	2000?	Och	ytterligare	
minst	30	på	gång?	
Vad	har	kampanjen	som	pågick	2015	-	2016	gett	för	resultat?	
	

	

Figur	1	Ingela	Blomberg	och	Stephen	Hill	

Utvecklingen	i	England	
Springhill	var	det	första	nybyggda	cohousingprojektet	i	England	med	inflyttning	2000.	
Initiativtagare	var	David	Michael,	property	developer	(fastighetsutvecklare).	Många	misstag	
gjordes	under	planeringen	av	Springhill,	bl.	a.	fick	alla	full	frihet	att	utforma	sina	egna	
bostäder	vilket	krånglade	till	processen	och	fördyrade	projektet.		
	
Sedan	dess	har	intresset	för	cohousing	ökat	starkt	i	Storbritannien.	19	cohousingprojekt	är	
inflyttade	och	UK	Cohousing	Network	har	70	medlemmar.	Enligt	Stephen	Hill	finns	
ytterligare	minst	30	grupper	i	olika	stadier.		
	
Storleken	på	projekten	varierar	från	10	till	40	lägenheter.	De	flesta	är	för	blandade	åldrar	
och	hushållstyper,	men	intresset	ökar	för	projekt	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.		
	
Många	cohousing-projekt	har	kommit	till	på	”omöjliga”	tomter	eller	tomter	som	blev	till	salu	
billigt	i	samband	med	bostadskrisen	2008.	Lancaster	Cohousing	är	ett	sådant	exempel.	
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Springhill	var	egentligen	också	en	omöjlig	tomt	för	vanliga	bostadsexploatörer	med	sin	
branta	sluttning.		
	
Från	början	måste	grupperna	själva	finansiera	sina	projekt	eftersom	det	inte	fanns	någon	
form	av	offentligt	stöd.	I	allt	större	omfattning	samarbetar	numera	nytillkomna	grupper	i	
olika	former	av	partnering	med	andra	aktörer	och	via	en	rad	olika	juridiska	och	ekonomiska	
former	för	att	skapa	förutsättningar	för	hyresrätt	och	ömsesidigt	ägande	för	att	få	ökad	
mångfald	bland	de	boende.	
	
I	England	kan	registrerade	charityorganisationer	(välgörenhetsföreningar)	få	anslag	från	ett	
antal	välgörenhetsstiftelser.	UKCN	har	inte	en	sådan	status	än,	men	lyckades	trots	detta	få	
ett	stort	anslag	från	välgörenhetsstiftelsen	Tudor	Trust.	Det	gav	föreningen	möjlighet	att	
först	anställa	Jo	Goding	och	efter	henne	Anna	Kear.	Anna	arbetar	nu	två	dagar	i	veckan.	
Anna	Kear	var	från	början	på	väg	att	bli	styrelsemedlem	i	UKCN.	Hon	har	bakgrund	i	
Community	Land	Trust-rörelsen	(CLT).	Men	när	Jo	Gooding	fick	ett	bra	jobb	nära	hemmet	
och	ny	generalsekreterare	skulle	anställas	sade	Anna	att	hon	ville	söka	jobbet	–	och	hon	var	
bäst	bland	de	fem	kvalificerade	som	sökte.	
	

	
Figur	2	Från	idé	till	inflyttning.	Ur	en	broschyr	om	cohousing	från	UK	Cohousing	Network.	

Ny	hemsida	
En	ny	hemsida	har	lanserats	i	mars-april	2017,	en	plattform	som	är	mycket	mer	
lättorienterad	än	den	förra	(cohousing.org.uk).	
	



	 8	

UK	Cohousing	Trust	
UKCN	bildade	en	egen	välgörenhetsstiftelse	år	2013,	UK	Cohousing	Trust,	med	inriktning	
mot	allmännyttig	välgörenhet.	Stiftelsens	syfte	är	att	främja	Senior	Cohousing	genom	att	öka	
kunskapen	och	intresset,	genom	att	samarbeta	med	andra	organisationer	och	genom	att	
vara	en	kunskapsbank	inom	området.	Man	har	gjort	flera	försök	att	bli	”a	registred	charity”,	
men	inte	lyckats	(en	sådan	ska	arbeta	för	andra,	inte	för	sina	medlemmar).	Nu	ska	man	
ansöka	igen	med	stöd	av	advokater	som	gör	en	bättre	beskrivning	av	syfte	och	ändamål.	The	
Trust	ska	bli	UKCN:s	viktigaste	utåtriktade	organisation	medan	nätverket	bara	ska	vara	till	för	
medlemmar.		(Maria	Brenton,	utsedd	till	Senior	Cohousing	Ambassador	är	en	av	stiftelsens	
förvaltare	och	inser	att	detta	kan	innebära	mer	jobb,	inte	mindre.)	
	
Exempel	på	cohousingprojekt	
Gruppen	bakom	Lancaster	Cohousing,	i	Lancashire	i	nordvästra	England,	köpte	en	
konkurstomt.	De	fyra	husen	i	ena	änden	av	tomten	var	tänkta	för	att	projektet	skulle	tjäna	
pengar,	de	fyra	som	köpte	ville	dock	bli	medlemmar.	Nästan	inga	variationer	var	tillåtna	
utom	att	välja	till	en	liten	balkong	och	mellan	köksutrustning	och	ingen	köksutrustning	alls.		
	
Ann	Thorne	är	arkitekt	for	Cannock	Mill	Cohousing,	Colchester,	ett	projekt	som	har	börjat	
byggas	våren	2017.	En	gammal	kvarn	var	den	ursprungliga	byggnaden	på	tomten.	Gruppen	
bildad	2006.		
	

	
Figur	3	Cannock	Mill	Cohousing	med	23	lägenheter	och	gemensamma	lokaler	i	den	gamla	kvarnen.	Byggstart	2017.	Källa	
hemsidan		

K1	i	Cambridge	startar	också	bygget	under	2017.	De	fick	en	tomt	som	inte	ligger	i	ett	
attraktivt	läge	och	det	fanns	en	osäkerhet	om	det	skulle	finnas	intresse.	Kommunen	tog	
initiativet,	och	inkallade	Stephen	som	gruppstartare.	Intresset	visade	sig	vara	stort.	Många	
av	de	som	kom	med	i	projektet	visste	inte	vad	cohousing	innebar,	men	har	tillsammans	
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formulerat	gruppens	mål.	En	bra	arkitekt	hjälpte	till	med	ett	program	som	sedan	legat	till	
grund	för	den	fortsatta	processen.	
	
I	Totnes,	Devon,	pågår	ett	intressant	projekt	på	en	tomt	för	ett	nedlagt	mejeri	med	en	
spännande	arkitektur-	och	planeringsprocess	med	,	Atmos	Totnes.	I	projektet	har	den	lokala	
intressegruppen	fått	stort	inflytande	genom	en	ny	lagstiftning	för	”Community	Right	to	
Build”.	Nu	har	man	kommit	så	långt	att	man	fått	har	fått	planning	permission,	men	man	har	
inte	börjat	bygga	än.	
		
Arkitekten,	Andrew	Kirby,	LED	Architects	är	pionjär	för	det	nya	arbetssättet	med	gruppstyrd	
planering.	Gruppen	hade	också	en	bra	pilot/lots	som	hjälpte	dem	(Encounters	med	Ruth	
Ben-Tovin	som	ledare).	Totnes	ingår	i	ett	nätverk	av	"transition	towns"	(inom	ramen	för	
omställningsrörelsen).	Mycket	lärande	pågår	just	nu	runt	om	i	Storbritannien	enligt	Stephen	
Hill.	
		
Intresset	ökar	för	nya	arbetssätt	
Atmos	Totnes	är	bara	ett	exempel	på	hur	intresset	har	ökat	för	nya	arbetssätt	under	2000-
talet.	Pollard	Thomas	Edwards	(PTE,	arkitektkontoret	som	ritade	OWCH)	och	två	andra	
arkitektkontor	har	ett	projekt	om	hur	man	kan	arbeta	med	community	groups	som	project	
facilitators	(projektlotsar).	De	utvecklar	nya	hjälpmedel,	extra	tools,	för	projekt	med	
brukardeltagande.	Philip	Graham,	arkitekt	hos	Cullinan	Studio,	som	leder	projektet	har	fått	
ett	anslag	från	RIBA,	den	brittiska	arkitektorganisationen,	för	att	utveckla	en	
partneringmodell	mellan	arkitekter,	Community	Land	Trusts,	blivande	boende	med	flera.	
	
Två-tre	små	developers/entreprenörer	är	på	väg	in	i	cohousing-sektorn.	De	har	insett	att	det	
kan	vara	lönsamt	att	samarbeta	med	grupper.	De	slipper	höga	kostnader	för	
marknadsföring.	I	stället	kan	de	ta	kostnader	för	samverkan	i	tidiga	skedet.	De	har	insett	att	
arbetssättet	är	minst	lika	lönsamt	som	vid	konventionellt	byggande.	
	
Samarbete	med	andra	
UKCN	ingår	i	”Housing	Learning	and	Improvement	Network	(LIN)”,	ett	fungerande	samarbete	
och	erfarenhetsutbyte	för	professionella	inom	bostadssektorn,	hälso-	och	
omvårdnadssektorn.	
	
LIN	ordnade	ett	seminarium	för	ett	tag	sedan	för	erfarna	byggare/providers	som	ville	
diskutera	utformningen	av	sheltered	housing	(vård-	och	omsorgsboende)	och	där	UKCN	
deltog.	Det	hela	blev	mycket	lyckat,	en	helt	ny	situation	jämfört	med	tidigare.	Alla	var	
intresserade	och	bidrog.	Från	att	vara	paternalistiska	och	veta	allt	bäst	har	flera	housing	
associations	(bostadsföreningar)	som	arbetar	med	sheltered	housing	börjat	förstå	
cohousingperspektivet.		Nu	ska	de	gå	igenom	sina	projekt	och	se	vad	som	kan	byggas	om	till	
rimliga	kostnader	till	cohousing-liknande	lösningar	
(http://www.housinglin.org.uk/Topics/browse/Housing/HousingforOlderPeople/Cohousing/)		
	
UKCN	ingår	i	ett	samarbete	med	the	Confederation	of	Cooperative	Housing	och	med	the	
National	Community	Land	Trusts	Network	(CLT).	Det	innebär	bl.	a	att	man	samverkar	om	
anställda	mm	(inkl.	Anna	K).	Man	har	också	genomfört	flera	seminarier	tillsammans	
.(https://collaborativehousing.net).	
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Regeringen	satsar	under	en	femårsperiod	med	start	2017	sextio	miljoner	pund	årligen	på	en	
”Community	Housing	Fund”	som	ska	ge	medel	till	lokala	gruppinitiativ	för	att	öka	tillgången	
på	bostäder	i	områden	med	stor	andel	fritidsbostäder/second	homes.		Cirka	150	kommuner	
berörs	av	initativet	(https://www.gov.uk/government/news/60-million-boost-for-
communities-affected-by-second-homeownership).	UKCN	har	tagit	fram	ett	förlag	till	hur	
medlen	kan	användas	tillsammans	med	CLT-nätverket	och	den	kooperativa	rörelsen.	
		
Right	to	build	
Regeringen	har	jobbat	för	self-build	i	fem-sex	år,	dvs	bygge	i	egen	regi	och	självbyggeri	i	olika	
former.	The	right	to	build	law	genomfördes	i	två	steg.	Först	fick	alla	intresserade	
privatpersoner	som	ville	ha	en	tomt	att	bygga	på	rätt	att	bli	registrerade	hos	kommunen.	I	
nästa	steg	beslöt	man/lagstiftaren	att	kommunerna	måste	bry	sig	om	efterfrågan,	och	se	till	
att	det	finns	tomter	av	olika	slag	tillgängliga	inom	en	viss	tid.		
	
Inriktningen	har	främst	varit	på	individuella	projekt.	UKCN	har	arbetat	för	att	också	
grupprojekt/byggemenskaper	ska	uppmuntras	och	så	är	också	den	nya	lagstiftningen	
utformad,	som	börjar	gälla	under	2017.	Det	finns	också	ett	ökat	intresse	för	samarbete	med	
UKCN	från	politiskt	håll,	men	politikerna	behöver	förstå	mer	om	vad		bygg-	och	
bogemenskaper	kan	bidra	med.		
	
Carlisle	i	norra	England	har	gjort	detta	till	sin	stora	idé,	orten	med	näst	största	hemlösheten	i	
landet.	Man	satsar	på	self-build	som	ett	sätt	att	hjälpa	hemlösa.		
	
Forskning	om	cohousing	
Stort	intresse	finns	från	den	akademiska	sidan.	Att	se	bostadssektorn	genom	cohousing-
glasögon	ger	intressanta	perspektiv	anser	många	forskare.	En	doktorand	är	igång	med	att	
titta	på	olika	processer,	bl.	a	planering	för	cohousing	och	olika	former	av	kooperativ.		
	–	Det	är	viktigt	för	cohousing-rörelsen	att	ta	hand	om	de	intresserade	studenterna,	framhöll	
Stephen	Hill	under	samtalet	med	oss,	de	är	framtiden.	
	
Fokus	på	markfrågan	
Om	man	bygger	billiga	bostäder	men	med	låg	kvalitet	blir	resultatet:	”You	have	to	pay	for	
them	twice.”	Samma	lärdomar	har	kunnat	dras	under	hela	1900-talet,	efter	varje	stor	
nyproduktionsvåg.		–	You	newer	learn,	why?”	frågar	Stephen	Hill.	
	
Community	Land	Trust/CLT	används	i	Storbritannien	och	i	delar	av	USA.	Stiftelserna	som	
äger	marken	upplåter	den	till	låga	kostnader	för	bostäder	på	mycket	lång	sikt.	Idén	växer	
också	i	Belgien,	där	de	gröna	stöttar.		
	
Ett	antal	parlamentsledamöter	får	varje	år	genom	lottning/ballot	chansen	att	lämna	in	
”private	bills/egna	lagförslag”.	En	sådan	”private	bill”	om	Land	Reform	är	under	arbete.	Den	
kommer	inte	att	leda	till	något	genomförande,	men	kommer	att	väcka	debatt	genom	att	den	
blir	diskuterad	i	underhuset.	
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Ett	livsval	att	engagera	sig	
–	Det	är	ett	livsval	att	engagera	sig	i	cohousing-rörelsen,	men	ingen	har	ångrat	sig	som	
jobbat	för	cohousing-frågan,	avslutar	Stephen	Hill.		

Maria	Brenton,	Senior	Cohousing	Ambassador	
Maria	Brenton	har	varit	engagerad	i	kollektivhusfrågor	sedan	1980-talet	och	introducerade	
danska	och	nederländska	exempel	i	UK.	Hon	har	just	utsetts	till	”Senior	Cohousing	
Ambassador”	av	UK	Cohousing	Network.		
	
–	Risken	är	att	det	blir	mer	jobb	och	inte	mindre,	säger	Maria	som	nog	hade	tänkt	att	trappa	
ned.	
	
Projektledare	sedan	1998	
Maria	har	varit	en	engagerad	projektledare	för	New	Ground	Cohousing/OWCH	och	hon	har	
skrivit	ett	antal	rapporter	om	cohousing.	Intresset	har	vuxit	sedan	inflyttningen	i	OWCH,	
många	tidningar	har	gjort	intervjuer	och	flera	TV-inslag	har	fått	stor	spridning.	Ett	kort	
nyhetsinslag	från	BBC	på	nätet	har	exempelvis	haft	mer	än	4,5	miljoner	besökare	
		
Många	hundra	har	hört	av	sig	till	OWCH	på	grundn	av	den	stora	uppmärksamheten.	Maria	

försöker	stötta	dem	genom	att	ta	hand	om	de	
intresserade	och	erbjuda	dem	
utbildning/startarkurser.	Två	är	genomförda,	en	
tredje	på	gång.	Syftet	att	få	intresserade	att	
engagera	sig	i	nya	grupper	och	projekt.	
	
Maria	försöker	också	avlasta	OWCH	på	andra	sätt.	
De	boende	behöver	få	komma	till	ro	efter	att	ha	
levt	i	kappsäck	i	6	-	9	månader	på	grund	av	att	
bygget	var	så	försenat.	Därefter	har	de	klarat	av	
inflyttningen	och	nu	ska	börja	få	allting	att	
fungera.		
	
Maria	har	nyligen	varit	i	Skottland	och	Wales	för	
att	tala	om	cohousing	for	seniors	(och	på	många	
fler	platser	under	året).	

	
Ett	projekt	startar	med	att	förbereda	en	longitudinell	studie	av	vad	det	innebär	att	bo	i	
OWCH	och	hur	det	påverkar	hälsa	och	livskvalitet.	Tudor	Trust	stöttar	inledningsfasen	med	
15	000	pund.		
	
Kommentarer	om	OWCH,	Older	Womens	Cohousing	
”The	common	house”,	de	gemensamma	lokalerna,	minskades	av	ekonomiska	skäl.	Först	
hade	man	tänkt	sig	alla	tre	våningarna	vid	entrén.	Nedbantningen	innebar	att	gruppen	inte	
fick	utrymme	för	något	motionsrum	vilket	man	önskat.	
	

Figur	4	Figur	5	Maria	Brenton,	Senior	Housing	
Ambassador	för	UKCN	
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När	man	ansökte	om	planning	permission	hade	grannarna	ett	stort	inflytande.	Någon	ansåg	
sig	få	för	mycket	insyn	i	sin	egen	trädgård,	vilket	innebar	att	en	lägenhet/ett	hus	måste	tas	
bort.	OWCH	ligger	i	en	”preservation	area”	vilket	också	påverkade	utformningen.	
	
Marken	är	mycket	vattensjuk	och	dräneringen	är	inte	gjord,	vilket	betyder	att	det	kan	bli	
bekymmer	med	växtlighet	med	mera	på	OWCH	gemensamma	gårdar.	
	
Hanover,	företaget	som	bistod	OWCH	vid	genomförandet	och	som	äger	åtta	av	lägenheterna	
(de	sociala)	visade	sig	vara	en	mycket	oproffsig	upphandlare	och	beställare	som	gjorde	
många	misstag.	De	ville	också	ha	alldeles	för	mycket	betalt	som	förvaltare.	OWCH	hittade	i	
stället	en	privat	som	fungerar	bättre	till	lägre	pris.	
	
Cohousing	Woodside	
Maria	och	hennes	partner	Roz,	som	är	rullstolsburen,	har	engagerat	sig	i	arbetet	med	
Cohousing	Woodside,	som	har	en	tomt	i	ett	tidigare	sjukhusområde	i	London.	Tyvärr	var	
Hanover	också	en	dålig	samarbetspartner	i	arbetet	med	detta	projekt.	Man	ville	eller	kunde	
inte	tala	om	vad	kostnaderna	skulle	bli,	utan	lät	priset	stiga,	kraftigt,	med	35	%	vid	ett	tillfälle	
och	man	ville	också	ta	ett	mycket	högt	pris	för	de	gemensamma	lokalerna.	Man	var	inte	
heller	intresserad	av	att	tillgodose	Roz’	behov	av	inomhusförbindelse	till	de	gemensamma	
lokalerna,	trots	att	detta	kunde	ha	ordnats	enkelt	i	tidiga	skeden	(”vi	bygger	inte	för	
handikappade…”	var	en	kommentar).		
	
Startargruppen	har	nu	lagt	ned	sitt	engagemang	i	att	få	tillstånd	en	bogemenskap	efter	fem	
års	intensivt	engagemang	och	Woodside	Square	kommer	att	bli	ett	ordinärt,	men	mycket	
dyrt	bostadsprojekt.	(cohousingwoodside.co.uk).		
	
	 	



	 13	

Det	första	nybyggda	projektet	i	England,	Springhill	i	Stroud	
	
Bakgrund	1995–2001	
Helen	och	David	Michael	lämnade	London	och	startade	1995	ett	cohousing-projekt	
Frankleigh	House	i	Bradford-on-Avon,	Wiltshire,	cirka	18	mil	väster	om	London.	I	projektet	
ingår	sex	lägenheter	och	de	boende	ansvarar	gemensamt	för	byggnaden	och	marken	
runtomkring,	sju	acres	med	simbassäng,	rosträdgård,	kolonilotter	mm.	Man	samarbetar	på	
olika	nivåer	men	har	ingen	gemensam	mathållning.	Frankleigh	House	var	det	första	
nybyggda	projekt	med	beteckningen	”cohousing	project”	(efter	modell	från	USA)	i	England.	
Helen	och	David	bodde	där	till	1999.	Projektet	fungerar	fortfarande.		
	
Därefter	ville	de	starta	ett	nytt,	mer	kibbutzliknande	projekt	men	med	större	personlig	frihet	
och	i	en	mer	stadsliknande	miljö.	De	sökte	först	efter	andra	möjligheter	i	Bradford-on		
-Avon	men	i	samband	med	att	deras	barn	behövde	flytta	till	Stroud	för	sin	skolgång	beslöt	de	
att	försöka	där	i	stället.		
	
David	fann	två	tomter	i	Stroud	som	kunde	passa.	Det	valde	det	ena	av	dem,	en	tomt	i	kraftig	
sluttning	invid	en	park	och	på	gångavstånd	från	centrum	och	järnvägsstationen.	David	
Michael	köpte	marken	2000.	Han	skapade	the	Cohousing	Company	Ltd	och	bjöd	in	
intresserade	hushåll	att	bli	delägare.	Måndagen	den	5	september	2000	var	transaktionen	
genomförd.		Den	första	avbetalningen	var	på	50	000	pund	och	de	som	ville	flytta	in	hade	tolv	
månader	på	sig	att	betala	resterande	400	000	pund.	Under	tiden	löpte	en	ränta	på	8	%.		
	
Gruppen	drog	omedelbart	igång	arbetet	med	att	få	kontakt	med	personer	som	var	
intresserade	av	att	delta	i	projektet.	David	var	projektledare	med	ansvar	för	att	köpa	
marken,	sköta	bankkontakter,	få	hop	pengar	från	delägarna,	anlita	och	kontraktera	arkitekt	
och	andra	konsulter,	och	att	finna	de	blivande	boende.		
	
2001	
Projektet	fick	”detailed	building	permission”	för	35	hus	eller	lägenheter	12	juni	2001.	
Byggnadsarbetena	påbörjades	i	augusti	2002	och	de	första	boende	flyttade	in	under	
sommaren	och	hösten	2003.	Utformningen	var	baserad	på	och	inspirerad	av	två	böcker,	
Cohousing	av	McCamant	and	Durrett,	och	The	Pattern	Language	av	Alexander.	Hus	och	mark	
ritades	av	Architype.	
	
Hur	gick	det	till?	
Kontakt	med	de	blivande	boende	hölls	via	mail	och	månadsmöten.	Vid	mötena	kunde	de	
beslut	som	fattats	av	David	godkännas	av	deltagarna.	Under	den	fem	år	länga	
planeringstiden	assisterades	David	av	Helen	och	av	andra	deltagare	i	projektet.	De	blivande	
boende	var	mest	intresserade	av	att	forma	det	gemensamma	huset	och	de	individuella	
bostäderna,	snarare	än	att	deltaga	i	den	ekonomiska	delen	av	arbetet.		
	
En	utförlig	beskrivning	av	planeringsprocessens	problem	och	glädjeämnen	liksom	lärdomar	
av	denna	finns	på	UKCN:s	hemsida.	
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Inflyttning	
År	2003	flyttade	de	
första	boende	in	i	
Springhill	efter	en	
ansträngande	
byggperiod	bland	annat	
på	grund	av	dåligt	väder.	
Finansiärerna	ville	
inledningsvis	inte	ge	lån	
till	det	gemensamma	
huset.	Det	byggdes	
därför	sist,	vilket	i	sin	tur	
gav	upphov	till	en	rad	
bekymmer.	
Byggnadstiden	blev	lång	
och	de	sista	boende	
kunde	flytta	in	först	år	
2005.	

Ett	uppmärksammat	miljöprojekt	
Byggnaderna	är	välisolerade,	med	träfasader	och	energisnåla	i	sin	utformning,	Många	av	
dem	har	solpaneler	på	taken	som	genererar	ström.	Alla	idéer	med	ekologisk	inriktning	kunde	
dock	inte	genomföras	av	kostnadsskäl.	Trots	detta	tilldelades	Springhill	”The	2006	Eurosolar	
UK	Award”	för	inspirerande	energiprojekt	med	kommentaren:	The	dedication	by	the	group	
to	achieving	the	vision	is	much	to	be	admired:	This	community	demonstrates	the	important	
link	between	renewable	energy	and	sustainable	living.”		
	
Springhill	nu	
I	Springhill	finns	34	bostäder	-	från	enrumslägenheter	till	hus	med	mellan	tre	och	fem	
sovrum.	
Huset	mot	Springfield	Road	(längst	ned	på	planen)	med	parkering	under	
loftgångarna/balkongerna	var	ursprungligen	avsett	att	enbart	innehålla	mindre	hyres-
lägenheter	–	studios/studior	-	men	några	av	dem	har	slagits	samman	till	större	lägenheter	
eller	hus	(nr	31).	Av	de	kvar-varande	används	en	som	terapilokal.	
	
De	övriga	husen	är	ägda.	Alla	byggnader	är	i	två	eller	tre	våningar	med	terrasser	utåt	dalen.		
	
Det	gemensamma	huset	
Det	gemensamma	huset	är	i	tre	våningar	med	kök	och	matsal	på	översta	planet	och	med	
huvudentré	från	den	övre	gatan.		
På	mellanplanet	ligger	ett	stort	rum	för	möten	och	sammankomster,	för	föredrag	och	
meditation,	musik	och	körframträdanden.	Och	där	hålls	även	den	årliga	pantomimen!	
På	nedersta	planet	med	entré	från	den	nedre	”gatan”	finns	ett	stort	rum	med	bord	för	
bordtennis	och	andra	spel,	en	tvättstuga	som	används	av	ca	hälften	av	hushållen,	och	en	
verkstad.	
	

Figur	5	Plan	över	Springhill.	Springfield	Road	går	norr	om	bebyggelsen.	Tomten	sluttar	
kraftigt	mot	sydost	(uppåt	på	bilden). 
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Det	gemensamma	huset	byggdes	sist	och	inte	först	som	var	planerat.	Orsaken	var	att	
byggaren	var	tveksam	till	om	de	skulle	få	betalt	för	detta	gemensamma	hus	om	projektet	
inte	skulle	gå	i	lås.	Så	först	byggdes	hus	1–8	och	sedan	hus	9–14,	alla	utan	att	den	
gemensamma	tvättstugan	fanns.	I	de	husen	installerades	tvättmaskiner	i	badrummen	för	att	
ta	hand	om	smutsen	och	leran	från	det	pågående	bygget.	Och	entrédörrarna	försågs	med	
brevinkast	eftersom	de	gemensamma	postfacken	som	man	planerat	skulle	finnas	i	det	
gemensamma	huset	inte	heller	fanns.	Slutats:	bygg	det	gemensamma	huset	först!	
	
Den	övriga	tomten	används	gemensamt.	Det	finns	ett	hönshus	med	höns	som	en	familj	
ansvarar	för	och	därmed	även	har	rätt	till	äggen	–	som	de	kan	sälja.	Kompost	och	växthus	för	
gemensamt	bruk	ligger	i	ena	ändan	av	tomten.	
		
Mathållning	
Mat	serveras	middag	tre	dagar/kvällar	i	veckan,	onsdag	och	torsdag	kl.	18.30	samt/och	
fredag	kl.	19.	Måltiden	kostade	år	2014	2,80	pund	för	vuxna	och	1,60	pund	för	barn	upp	till	
18	år	och	för	barn	under	5	är	den	gratis.	Man	kan	beställa	en	liten	portion	för	1,80	pund	och	
barnen	kan	välja	"Kid*s	Option"	dvs	bakad	potatis	med	bakade	bönor	och	ost	eller	pasta.	
Maten	är	genomgående	vegetarisk	och	om	möjligt	organisk.		
	
Menyn	bestäms	av	köksgruppen	vars	möten	alla	är	välkomna	till.	Man	antecknar	sig	för	
maten	senast	tisdag	kväll	i	respektive	vecka.	Råvarorna	kommer	från	Global	Organics	eller	

Suma	Wholefoods	och	
levereras	till	huset.		
	
Man	är	fyra	i	varje	matgrupp.	
Det	första	namnet	är	ledaren	
dvs	ansvarig,	den	vars	
uppgift	det	är	att	hålla	
ordning	på	tider	och	att	styra	
och	krydda	och	laga	gott	av	
vegetariska	råvaror.	En	
receptsamling	där	varje	
recept	är	skrivet	för	tio	
personer	så	det	är	enkelt	att	
multiplicera.		

Till	varje	måltid	kommer	
mellan	15	och	35	personer.	
Matgruppen	börjar	arbeta	kl.	

16	och	några	servar	med	te	eller	dukar	snyggt	och	diskar	hela	tiden.	Maten	lagas	och	sedan	
diskas	och	görs	i	ordning	efter.	Vilket	ger	dem	elva	ytterligare	måltider	den	månaden	att	
bara	gå	till	dukat	bord	och	äta!	
	
Den	mat	som	serveras	är	organisk	och	enbart	vegetarisk	trots	att	bara	en	mindre	andel	av	de	
boende	är	vegetarianer.	Detta	sades	vara	orsakat	av	att	man	trodde	att	hantering	av	kött	
skulle	vara	svårt	i	det	gemensamma	köket	–	med	hänsyn	till	EU:s	hygienregler.	

Figur	6	Middagen	serveras	fem	dagar	i	veckan	och	är	alltid	vegetarisk.	Kök	och	
matsal	finns	på	plan	3	i	det	gemensamma	huset.	
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Hur	fattas	beslut?	
Vid	husmöten	fattas	beslut	utifrån	consensus	och	man	använder	kort	med	”trafikfärgerna”	
rött,	gult	och	grönt	–	absolut	ja	–	kanske	–	absolut	nej.	Man	undviker	att	fatta	beslut	om	det	
inte	går	att	få	enighet.		
	
Omvärlden	
Till	en	början	betraktades	de	boende	i	Springhill	med	skepsis	av	övriga	invånare	i	Stroud	och	
deras	verksamhet	med	misstänksamhet.	Och	det	faktum	att	man	valde	att	bygga	i	trä	gjorde	
inte	saken	bättre	–	i	en	stad	där	allt	som	byggts	var	i	tegel.	
	
Boende	i	Springhill	
2014	levde	75	personer	i	Springhill.	Sju	personer	var	under	tio	år	och	yngsta	medlemmen	var	
fem	år	gammal.	12	personer	var	mellan	10	och	20	år,	de	flesta	var	mellan	40	och	60	år	och	
12	var	äldre	än	60.	Äldst	var	Michael	81	år.	I	kollektivet	fanns	fler	kvinnor	än	män,	44	
respektive	31.		
	
Åtaganden	i	Springhill	
Det	första	åtagandet	är	att	man	måste	laga	mat	–	och	detta	är	så	viktigt	att	det	finns	
inskrivet	i	hyreskontraktet	eller	köpekontraktet.	Om	du	är	över	18	år	ska	du	laga	mat	en	
gång	i	månaden	oavsett	om	du	äter	eller	ej.	Ett	studiebesök	från	en	bogemenskap	från	
Arizona	hade	berättat	att	de	djupt	ångrade	att	de	inte	hade	ett	motsvarande	obligatorium	
inskrivet	i	sina	regler	–	de	berättade	om	hur	i	deras	cohousing-projekt	var	det	samma	
martyrer	som	ställde	upp	med	planering,	inköp,	förberedelse	och	matlagning	–	och	de	
påpekade	att	”om	man	missar	det	vid	inflyttningen	är	det	omöjligt	att	införa	i	efterhand”			
	
Det	andra	är	att	man	utför	20	timmar	av	gemensamt	arbete	varje	år.	Detta	finns	inte	
inskrivet	i	hyresvillkor	eller	liknande	men	har	beslutats	på	ett	husmöte.	Detta	arbete	kan	
utföras	på	arbetsdagar	–	de	har	sex	varje	år	då	gemensamt	arbetet	utförs	som	att	rensa	
SUDS-systemet	(förklara!)	eller	att	gräva	om	eller	flytta	komposten	e	dyl.	Man	kan	också	

välja	att	arbeta	mer	fritt	med	någon	
av	alla	de	”osynliga”	uppgifter	som	
krävs	för	att	Springhill	ska	fungera	–	
som	att	ta	emot	och	ta	hand	om	
grönsakerna	som	levereras	på	
onsdagarna	till	köket	eller	att	sitta	
ordförande	vid	husmöten	eller	att	
arbeta	i	trädgården,	att	ansvara	för	
hemsidan	på	nätet,	organisera	
besöksdagar	med	mera	med	mera.					
	
Några	få	personer	fullgör	inte	sina	20	
timmar	per	år:	Ofta	finns	det	goda	
anledningar	till	detta	som	ohälsa,	
arbete,	familjeåtaganden	eller	dito	

Figur	7	Tree	Staunton	har	bott	i	Springhill	sedan	starten.	Hon	driver	
bed	and	breakfast	i	sitt	hus	i	området.	Bredvid	Max	Comfort,	tidigare	
nu	Springhillboende,	nu	Whiteway	Colony.	
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förhållanden	–	men	då	och	då	kommer	frågan	upp	”	ska	vi	tvinga	människor	att	fullgöra	sina	
timmar?”	Den	slutsats	man	kom	fram	till	var	att	”Nej	–	att	arbeta	tillsammans	är	roligt	och	
det	är	värst	för	dem	som	missar	detta.”	
	
Men	många	människor	gör	mycket	mer	än	20	timmar	per	år	för	Springhill.	-	några	snarare	
inemot	20	timmar	per	månad.	Några	av	de	arbetsuppgifter	som	personer	tar	på	sig	är:	
underhållsarbete,	anordna	besöksdagar,	organisera	betalning	för	maten,	sortera	och	
återvinna	skräp	från	det	gemensamma	huset,	hantera	hemsidan,	organisera	boende	för	
besökare,	osv.	

Det	tredje	är	att	deltaga	i	
husmötena.	OBS	det	är	inte	
ägarmöten	utan	möten	för	alla	
boenden	oavsett	om	man	äger	
eller	hyr	sin	bostad.	Enda	
villkoret	är	att	du	bor	här.		
	
Varje	månad	har	man	två	typer	
av	möten.	Den	ena	typen	av	
möten	är	vad	de	kallar	Agenda	
Meetings,	med	dagordning	och	
med	roterande	ordförande	och	
sekreterare.		I	de	mötena	
hanteras	löpande	frågor	och	där	
kan	beslut	fattas.		

	
Den	andra	mötesformen	är	"Single	Issue	Meetings"	-	enfrågemöten	-	enbart	avsedda	för	
diskussion.	Sådana	möten	kan	handla	om	Hello	and	Goodbye	–	hur	in-	och	utflyttning	
hanteras	i	Springhill,	”vad	kan	vi	göra	när	någon	känner	sig	ensam	i	kollektivet”	eller	frågan	
”kan	vi	måla	husen	i	olika	färger?”	Dessa	möten	kräver	att	någon	tar	ansvar	för	att	hålla	i	
dem	och	strukturera	dem,	och	de	hålls	inte	så	ofta	som	de	skulle	behövas.		
	
Pantomimerna.		
Sedan	länge	hålls	årligen	en	pantomim	under	de	första	veckorna	av	det	nya	året.	Alla	deltar	
på	något	sätt,	genom	agerande	eller	genom	att	arbeta	med	rekvisita	eller	kostymer	eller	

liknande.	De	har	alltid	tre	fullsatta	
föreställningar.		Föreställningen	
regisseras	av	Jo	Bousfield,	
professionell	teaterarbetare	särskilt	
med	ungdomar.		
	
Arbetet	med	pantomimen	startar	i	
oktober	då	Jo	bjuder	i	till	möte	och	
där	alla	säger	hur	de	vill	bli	
inblandade.	Någon	vill	vara	på	
scenen	hela	tiden	–	vilket	i	ett	fall	
löstes	så	att	en	liten	flicka	fick	spela	
katt	och	vara	på	scenen	hela	

Figur	8	Föredragskväll	i	samlingssalen	på	plan	2	i	det	gemensamma	huset.	

Figur	9	Från	en	av	de	mycket	uppskattade,	årliga	pantomimerna	i	
gemnsasmma	huset	(foto	Jane	Serrallier)	
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föreställningen	-,	någon	kan	inte	vara	med	på	många	repetitioner,	osv.	Jo	börjar	skriva	och	
nästa	möte	är	i	november.	Så	pågår	arbetet	under	vintern.	Och	detta	är	lika	viktigt	för	
gemenskapen	som	måltiderna!	
	
Besökare	
De	har	många	besökare	i	Springhill.	Under	2012	var	det	170	st.	De	har	sex	fasta	besöksdagar	
varje	år.	Då	får	de	besökande	en	muntlig	presentation,	en	vandring	runt	området	
inkluderande	besök	i	tre	hem,	och	te	med	möjlighet	att	ställa	frågor.	Kollektivet	tar	inte	
betalt	för	dessa	besök,	även	om	en	del	mer	officiella	besökare	är	beredda	att	betala.	De	kan	
dock	lämna	en	donation	för	te	och	kakor	som	någon	har	fixat.	

	
Figur	10	Springhill	ligger	i	en	brant	sluttning.	Gångvägen	till	centrum	i	Stroud	går	genom	ett	parkområde.	

	
År	2013	ordnades	en	”Cohusing	Experience	Weekend”	med	12	deltagare,	för	en	kostnad	av	
75	pund	för	yrkesarbetande	med	lön	och	50	pund	för	övriga.	Deltagarna	fick	middag	på	
fredagen,	sedan	besökseftermiddag	på	lördagen	med	en	kväll	med	underhållning,	och	under	
söndag	kunde	de	ta	del	i	en	arbetssöndag	med	många	möjligheter	att	ställa	frågor	och	
diskutera	med	de	boende.			
	
Det	finns	inga	gästlägenheter	i	Springhill	utan	några	boende	har	ordnat	en	del	av	sina	hem	
som	”bed	and	breakfast”	där	gäster	kan	bo.			
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Older	Womens	CoHousing/New	Ground	Cohousing	
	
Det	första	kollektivhuset	för	”andra	halvan	av	livet”	i	England	heter	The	New	Ground	
Cohousing	och	ligger	på	5B	Union	Street,	High	Barnet	i	norra	London.	

	
Figur	11	Den	gemensamma	gården	i	OWCH/New	Ground	Cohousing.	Gemensamma	lokaler	i	gårdens	inre	hörn.	

Arbetet	med	att	skapa	ett	kollektivhus	för	kvinnor	över	50	år	i	England	inleddes	1998	genom	
att	Maria	Brenton	presenterade	en	forskningsstudie	inför	en	grupp	äldre	kvinnor	i	London.	
Där	introducerades	begreppet	cohousing	för	äldre	(eller	andra	halvan	av	livet)	så	som	det	
utvecklats	i	Nederländerna.		

	Sex	kvinnor	som	kände	varandra	
sedan	tidigare	var	närvarande	vid	
seminariet	och	beslöt	att	de	ville	
skapa	ett	motsvarande	boende	för	
dem.	De	startade	gruppen	Older	
Women’s	Cohousing/OWCH.	Bland	de	
första	medlemmarna	i	gruppen	var	
Madeleine	Levius	som	gick	bort	2005	
och	Shirley	Meredeen	som	idag	vid	86	
års	ålder	är	den	enda	ursprungliga	
medlemmen	i	OWCH-gruppen.	
Gruppens	första	möte	hölls	i	augusti	
1998	i	Shirleys	hem.	
	

Housing	for	Women,	ett	litet	bostadsföretag	”utan	vinstintresse”	var	representerat	vid	
seminariet	och	deras	dåvarande	vd	Elizabeth	Clarson	tog	kontakt	med	Maria	och	erbjöd	
bolagets	hjälp	att	utveckla	ett	kollektivhus	för	äldre	kvinnor.	I	juni	1999	skrevs	ett	formellt	

Figur	12	Shirley	Meredeen	har	varit	med	i	OWCH	sedan	starten	1998.	
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avtal	mellan	OWCH	och	Housing	for	Women.	Så	föddes	ett	samarbete	som	varat	och	
fortfarande	fungerar	med	Meera	Bedi,	vd	för	H4Ws	nya	projekt	under	de	följande	åren.	
H4Ws	roll	var	att	förmedla	kontakt	med	större	bostadsföretag	med	utvecklingskapacitet	och	
tillgång	till	mark.	
		
1999	
The	Joseph	Rowntree	Association	gav	Maria	Brenton	ekonomisk	möjlighet	att	arbeta	med	
OWCH-gruppen	på	deltid.		En	arbetsgrupp	med	representanter	för	JRF,	H4W	och	OWCH	
arbetade	för	frågan	och	de	rapporterade	kvartalsvis.		
	
Samma	år	organiserade	Maria	en	studieresa	för	sex	medlemmar	i	OWCH	till	Nederländerna	
för	att	studera	kollektivhusen	där.	Därefter	gjorde	Maria	tillsammans	med	en	filmare	en	kort	
presentationsvideo	i	Nederländerna	kallad	”A	different	way	of	living”.	
		
2000	–	2006	
Gruppen	fortsatte	att	dra	till	sig	medlemmar.	En	tydlig	avsikt	var	hela	tiden	att	behålla	en	
flat	beslutsstruktur	och	att	dra	in	alla	i	olika	arbetsgrupper,	för	finansiering,	kommunikation,	
medlemskap,	etc.	Tidigt	fastställdes	att	viktiga	värden	för	deras	gemenskap	var	respekt,	
tolerans	och	ömsesidigt	stöd	likaväl	som	en	positiv	inställning	till	åldrande	och	till	omsorg	för	
miljön.		
	
Många	hundra	äldre	kvinnor	kom	till	mötena	och	gick	in	i	gruppen	under	dessa	år.	Somliga	
försvann	när	deras	bostadsbehov	blev	påträngande	eller	deras	hopp	om	snart	
färdigställande	av	projektet	grusades.	Andra	fortsatte	att	arbeta	för	sitt	blivande	boende	
Några	av	dem	har	nu	flyttat	in	i	High	Barnet	medan	andra	finns	kvar	i	gruppen	som	externa	
medlemmar.			
2006	
The	West	London	Charity	tog	kontakt	med	Maria	Brenton	2006	för	att	se	hur	deras	idéer	om	
självförvaltade	boenden	för	äldre	skulle	kunna	passa	varandra.	Detta	var	starten	på	ett	
framgångsrikt	samarbete	som	fortfarande	varar.	Först	finansierade	the	Tudor	Trust	Marias	
arbetstid	på	deltid	och	löpande	utgifter	för	OWCH	under	många	år.	Till	slut	lämnade	Tudor	
Trust	ett	rundligt	bidrag	till	Housing	for	Women	för	de	hyrda	lägenheterna	när	det	stod	klart	
att	de	inte	skulle	få	del	av	Housing	Fund.		
2009	
Många	tomter	prövades	i	London,	bland	andra	DHSS	Building	på	Uxbridge	Road,	West	
London,	Holmes	Rd	i	Kentish	Town,	två	tomter	i	Wembley,	en	tomt	i	Kingsbury,	the	Mildmay	
Hospital	i	Hoxton,	Hackney	Priory,	Deptford,	the	St.	George	Developments	in	Vauxhall,	Sands	
End	och	Putney.	Många	housing	associations/bostadsföretag	kontaktades	också,	som	
Anchor,	North	British,	Hanover	Housing,	London	&	Quadrant,	Family,	Acton	Peabody	och	
asra	Housing	Group.	Alla	var	till	en	början	intresserade	men	det	ledde	inte	till	något	mer	
bortsett	från	Hanover	Housing	som	blev	kvar	och	till	slut	kom	att	bygga	OWCH.		
	
Hanover	Housing	hade	skapat	boende	för	äldre	i	UK	under	en	längre	tid.	Deras	chef	Bruce	
Moore	var	intresserad	av	kollektivhuset	som	ide	eller	modell	och	tänkte	att	det	kanske	skulle	
kunna	blåsa	liv	i	och	skapa	en	kultur	av	självförvaltning	bland	de	äldre	boende	i	Hanovers	
bostadsbestånd.	Deras	intresse	hade	blivit	väckt	genom	besök	vid	senior	cohousing	projekt	
på	kontinenten,	främst	i	Nederländerna	men	även	i	Danmark.	



	 21	

	
2010	–	2011	
Det	stora	genombrottet	skedde	2010–11	när	Hanover	Housing	köpte	den	nergångna	skolan	
som	stod	på	delar	av	tomten	i	High	Barnet	för	att	bygga	kollektivhuset.	

		
Det	fanns	dock	ett	starkt	
motstånd	från	kommunen	i	
High	Barnet	mot	en	
utveckling	av	äldreboende	i	
stadsdelen,	något	som	
bland	annat	visade	sig	i	
olika	former	av	"planning	
blockage".		
	
Maria	och	OWCH	arbetade	
hårt	med	att	kontakta	och	
lobba	med	tjänstemän	och	
politiker.	De	agiterade	på	
lokalplanet,	presenterade	
sig	och	sina	planer	och	
ordnade	allmänna	möten	i	
det	lokala	biblioteket.	Även	

vissa	lokala	organisationer,	som	the	Barnet	Society,	stödde	dem.	En	utställning	visades	i	den	
lokala	kyrkan.	Medlemmar	ordnade	också	”drop-ins”	i	ett	lokalt	café	för	kvinnor.			
	
En	vändning	i	arbetet	med	att	få	bygglov	kom	
när	de	fick	stöd	från	dåvarande	director	för	
adult	social	care	som	höll	med	om	att	/insåg	
att	ett	seniorkollektivhus	verkligen	kunde	
förväntas	reducera	behovet	av	samhällelig	
vård/social	care	och	inte	orsaka	ytterligare	
behöv	av	hjälp	från	kommunen.	
	
Hanover	Housing	gjorde	det	möjligt	för	OWCH	
att	välja	arkitekt	för	projektet.	Gruppen	valde	
Pollard,	Thomas,	Edwards	architects	(PTE)	som	
fick	uppdraget	2010.	Det	var	början	till	en	
intressant	tid	för	kvinnorna	eftersom	PTE	lät	
dem	delta	i	både	att	utforma	platsen/tomten	
och	i	att	rita	byggnaden.	Detta	mer	än	något	
annat	gav	dem	en	känsla	av	att	projektet	var	
”deras”.	Några	i	gruppen	var	delaktiga	i	hela	
projektet	och	rapporterade	tillbaka	till	hela	
gruppen.			
	
Detta	utgjorde/innebar	en	lärande	process	för	
alla	inblandade	–	för	OWCH	genom	att	de	

Figur	13	Figur	14	Shirley	Meredeen	på	ett	av	de	många	mötena	innan	det	var	dags	
för	inflyttning.	Den	har	dagen	i	juli	2014	avslutades	med	en	gemensam	fest.	

Figur	14	Ett	arbetsmöte	hos	PTE	Architects	där	husens	
placering	testades.	Foto	arkitekterna.	
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kunde	förstå	fackspråket	och	de	professionellas	samtal	och	för	konsulterna	var	det	
utmanande	att	förstå	viljan	till	inflytande	från	de	mycket	angelägna	medlemmarna.	Denna	
höga	grad	av	påverkan	från	de	blivande	boende	var	väldigt	ovanlig	i	brittiskt	husbyggande	-	
och	intressant	nog	medförde	det	inga	förseningar	i	projektet!	
		
2013	–	2015	
Bygglov	erhölls	i	april	2013	och	27	februari	2015	kom	till	slut	dagen	då	bygget	av	OWCH	i	
Barnet	i	norra	London	kunde	dra	igång	–	det	första	kollektivhuset	i	UK	som	skulle	bebos	av	
enbart	äldre	kvinnor.	Entreprenör	var	Quinn	London.	
		
Inflyttning	på	nyåret	2017																																																																																																																																																																										
New	Ground	Cohousing	i	High	Barnet	omfattar	två	vinkelställda	byggnader	i	två	till	tre	
våningar	och	en	gemensam	trädgård	plus	den	”gömda	tomten”	på	andra	sidan	en	öppning	i	
muren.		

	
Figur	15	Plan	över	OWCH	med	byggnaderna	kring	den	stora	gemensamma	gården.	Den	gömda	tomten	nås	genom	en	
ganska	smal	öppning.	
Ljusgult	=	gemensamma	utrymmen,	gult	=	enpersonsbostäder,	lila	=	tvåpersonsbostäder	och	rött	lägenheter	med	tre	
sängar.	(Källa	PTE	Architects)	

Kollektivhuset	omfattar	25	privata	lägenheter	och	gemensamma	lokaler.	Av	lägenheterna	är	
17	s	k	ägarlägenheter	på	250-åriga	kontrakt	som	hade	köpts	av	medlemmar	i	OWCH.	De	
övriga	åtta	lägenheterna	är	upplåtna	med	hyresrätt,	delvis	finansierade/bekostade	av	Tudor	
Trust,	i	samarbete	med	”a	charitable	housing	association”,	Housing	for	Women	som	var	
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specialiserad	på	stöd	till	kvinnor	och	som	varit	till	stort	stöd	för	OWCH	under	hela	resans	
gång.	
	
Av	de	25	lägenheterna	omfattar	11	lägenheter	ett	rum	och	kök,	11	lägenheter	består	av	två	
rum	och	kök	och	därutöver	finns	tre	lägenheter	om	tre	rum	och	kök.	De	gemensamma	
lokalerna	är	allrum/matrum	med	tillhörande	kök,	tvättstuga	och	en	rymlig	och	trevlig	
gästlägenhet.	som	ligger	högst	upp	i	huset.		
	
Allrummet	används	för	middagar	och	för	möten,	föredrag,	filmvisningar	mm	

	
Figur	16	"Potluck	dinner"	i	allrummet	mars	2017.	

En	vald	arbetsgrupp	ansvarar	för	arbetet	med	verksamheten	och	byggnaderna.	Beslut	fattas	
i	största	möjliga	utsträckning	genom	consensus	vid	husmöten	som	hålls	varje	månad.	
Underhåll	sköts	av	en	särskild	grupp.		
	
OWCH	är	varken	ett	skyddat	boende	eller	en	"gated	community",	avskuret	från	omvärlden.		
Avsikten	med	OWCH	är	att	ta	hand	om	varandra	som	vänliga	grannar,	att	motverka	
ensamhet,	att	erbjuda	ömsesidig	hjälp	och	stöd	och	att	visa	för	andra	att	senior	cohousing	
kan	möjliggöra	och	erbjuda	ett	värdefullt	och	ändamålsenligt	liv	för	personer	på	äldre	dagar.	
De	boende	uppmanas	även	att	ta	aktiv	del	i	det	lokala	kommunala	livet.	
	
Avsiktsförklaring:	
Vi	är	en	grupp	på	drygt	tjugo	kvinnor,	de	flesta	ensamstående,	med	olika	bakgrund	och	från	
skilda	kulturer,	och	vi	är	från	femtio	år	till	över	åttio.	Även	om	vi	är	olika	och	har	skiftande	
intressen,	varierande	familjerelationer	-	några	arbetar	fortfarande	och	hälsotillstånd	och	
fysisk	förmåga	skiftar	-		har	vi	en	gemensam	vilja	att	förbli	så	självständiga	och	oberoende	
och	aktiva	som	vi	kan	när	vi	blir	äldre.	Upplevelsen	att	vara	del	av/ingå	i	en	grupp	av	vänliga	
grannar	som	ser	till	varandra	hjälper	oss	att	bibehålla	vår	självständighet.		
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Vi	är	en	gemenskap	i	vilken	medlemmarnas	egenskaper	och	talanger(?)	värdesätts	och	
kommer	till	sin	rätt	och	utvecklas.	Våra	värderingar	är:	acceptans	av	och	respekt	for	
olikheter,	omsorg	och	vård	av	varandra,	balans	mellan	privathet	och	gemensamt,	samarbete	
och	delat	ansvar,	struktur	utan	hierarki,	omsorg	om	miljön	samt	delaktighet	i	en	större	
gemenskap.	
	
OWCH	arbetar	för	att	hjälpa	andra	kvinnor	över	50	år	att	upptäcka	cohousing	och	att	
utveckla	sina	egna	projekt.	De	kommer	att	under	år	2017	låta	ett	dussin	personer	som	nu	
inte	bor	i	huset	ansluta	sig	i	en	ny	typ	av	medlemskap.	De	inbjuds	att	delta	i	husets	
aktiviteter	för	att	kunna	uppleva	vad	det	är	att	leva	i	ett	cohousing	projekt.	De	kommer	även	
att	vara	de	första	att	få	veta	när	en	lägenhet	blir	ledig.	De	kommer	dock	inte	att	stå	på	någon	
väntelista.	Vakanser	kommer	att	fyllas	upp	i	enlighet	med	gruppens	åldersbalans	och	ett	krav	
är	att	nya	medlemmar	skall	accepteras	av	de	nuvarande	boende.		
	
Alla	bostäder	är	nu	bebodda	och	man	har	som	sagt	ingen	väntelista.	Man	hänvisar	till	andra	
grupper	som	nu	utvecklar	nya	projekt,	som	”Still	Green”	i	Milton	Keynes,	”Cannock	Mill	
Cohousing”	i	Colchester	och	Cambridge	K1	Cohousing.	Det	finns	även	en	grupp	i	Fife,	
Scotland	Glasgow	som	arbetar	för	att	få	till	ett	motsvarande	kollektivhus.	
	
Projektet	är	inte	utan	bekymmer	och	problem.	Till	dessa	hör	de	många	byggfelen,	som	gäller	
både	mark,	utemiljö	och	byggnader.	Dessa	liksom	de	stora	förseningarna	tidsmässigt	beror	
framförallt	på	entreprenörerna.	Ett	annat	stort	problem	är	självförvållat,	eftersom	god	
ljudmiljö	inte	fanns	med	i	gruppens	kravlista.	Akustiken	i	de	gemensamma	lokalerna	är	dålig	
och	inte	lätt	att	åtgärda	efteråt.	
	
En	färsk	rapport	om	OWCH:	Breaking	New	Ground	
Hur	OWCH	kom	till	har	dokumenterats	på	olika	sätt,	bland	annat	av	arkitekterna	bakom	
projektet.	I	oktober	2017	kom	en	bra	sammanfattning	av	processen	och	projektet,	författad	
av	Maria	Brenton	på	uppdrag	av	”The	Housing	Learning	and	Improvement	Network	(LIN)”.	I	
rapporten	framhålls	hur	viktig	planeringstiden	varit	för	att	skapa	gemenskap	och	
sammanhållning	mellan	de	blivande	grannarna.	Att	hela	tiden	ha	det	gemensamma	bästa	i	
fokus	och	att	dessutom	se	till	att	ha	roligt	tillsammans	har	medverkat	till		
	
Ett	prisbelönt	och	uppmärksammat	projekt	
En	liten	uppmuntran	var	att	projektet	fick	pris	som	bästa	nya	
seniorboende	i	England	hösten	2016,	redan	före	
inflyttningen.	I	juni	fick	sedan	OWCH	Storbritanniens	finaste	
bostadspris,	Housing	Design	Award	2017. 	
	
Nästa	utmärkelse	kom	i	samband	med	Experimentdays	i	
Berlin	den	6	oktober	2017.	OWCH	blev	då	ett	av	fyra	projekt	
som	tilldelades	European	Collaborative	Housing	Award.	Det	
innebär	att	OWCH	också	är	en	av	kandidaterna	till	2018	
World	Habitat	Awards,	organiserad	av	Building	and	Social	
Housing	Foundation	och	UN-Habitat 
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New	Ground	Cohousing/OWCH	har	fått	mycket	uppmärksamhet	i	tidningar,	radio,	TV	och	via	
nätet.	Ett	klipp	om	OWCH	har	exempelvis	fått	mer	än	4	miljoner	klick.	En	video	om	OWCH	
(med	Maria	Brenton)	finns	via	https://vimeo.com/224787411.		

Möte	med	Tom	Reynolds	och	Patrick	Devlin,	PTE	Architects		
Vi	träffar	arkitekterna	som	samarbetat	med	OWCH,	Tom	Reynolds	och	Martin	Devlin	från	
Pollard	Thomas	Edwards	arkitektkontor	(PTE)	i	deras	ombyggda	industrilokaler	vid	Regent´s	
Canal,	38	Graham	Street	i	London.	
	
Samtidigt	som	OWCH	letade	efter	samarbetspartners	var	PTE	och	Hanover	på	jakt	efter	ett	
projekt	med	aktivt	brukarinflytande/ett	cohousingprojekt.	

	
En	utgångspunkt	för	
arkitektarbetet	var	
att	medlemmarna	i	
OWCH	skulle	kunna	
påverka	och	forma	
så	mycket	som	
möjligt	med	hänsyn	
till	byggregler	och	
andra	givna	
förutsättningar.	För	
att	underlätta	
processen	
(facilitate)	ordnade	
PTE	fyra	
arbetsmöten	som	
handlade	om	

	
- Tomtens	förutsättningar	och	begränsningar,	översiktliga	användning	och	utformning,		
- funktionen	hos	och	omfattningen	och	utformningen	av	de	gemensamma	utrymmena	
- lägenhetsutformningen	
- utformningen	av	utemiljön	och	materialval.	

	
Varje	arbetsmöte	tog	cirka	tre	timmar	och	innehöll	två	grupparbeten	på	olika	teman.	
Mötena	var	väl	förberedda	och	finns	också	dokumenterade	(se	figur	19).	Arkitekterna	
bearbetade	sedan	förslaget	till	bebyggelsens	utformning	med	stöd	av	idéer	och	feedback	
från	gruppen	och	presenterade	de	nya	förslagen	vid	följande	möte.	
	
Gruppen	fick	hjälp	att	förstå	tomtens	förutsättningar	men	också	begränsningar	i	byggregler	
och	planförutsättningar.	I	arbetet	använde	man	”byggsatser”	eller	pusselbitar	som	
deltagarna	kunde	använda	för	att	visa	och	testa	sina	egna	idéer,	”moodboards”	för	att	fånga	
in	byggnadstyper,	utformning	och	material	de	gillade	eller	ogillade	liksom	olika	materialprov.	

Figur	17	Ingela	Blomberg	tillsammans	med	Patrick	Devlin	och	Tom	Reynolds	på	deras	
kontor	i	London.	
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Figur	18	OWCH-mmedlemmarns	drömmar	och	förhoppningar.	Från	PTE:s	sammanfattning	av	en	av	de	fyra	arbetsmöten	
som	man	genomförde	tillsammans	med	OWCH.	Arkitektkontoret	hade	tidigare	inga	erfarenheter	av	"a	collaborative	design	
process".		

Syftet	var	att	utforma	en	bebyggelse	med	den	rätta	balansen	mellan	gemenskap	och	
privatliv	och	som	stöder	idéerna	om	ömsesidig	hjälp	och	support,	samarbete,	
självständighet,	bekvämlighet	och	trygghet.		
	
Arkitektkontoret	har	en	kommunikationsavdelning	med	erfarenhet	av	andra	former	av	
samråd	och	samverkan	med	brukare,	erfarenheter	som	var	användbara	i	samarbetet	med	
OWCH.	PTE	tog	också	fram	en	presentationsbroschyr	om	syftet	och	inriktningen	på	projektet	
liksom	om	gruppens	medlemmar	för	att	öka	förståelsen	för	projektet	hos	politiker	och	
tjänstemän.	
	
Pollard	Thomas	Edwards	(PTE)	och	två	andra	arkitektkontor	deltar	nu	i	ett	projekt	om	hur	
man	kan	arbeta	med	community	groups	som	project	facilitators	(projektlotsar	av	olika	slag).	
Projektledare	är	arkitekten	Philiph	Graham,	Cullinan	Studios.	
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Coliving	och	The	Collective	-		en	ny	gren	på	det	kollektiva	trädet		
	
Coliving	står	för	en	annorlunda	form	av	kollektivboende,	en	sorts	servicehus	med	mycket	
små	lägenheter,	många	gemensamma	lokaler	och	tjänster	av	olika	slag.	Boendet	är	tänkt	för	
unga,	ensamstående	yrkesarbetande.		
	
I	London	öppnades	ett	stort	
colivingprojekt	2016,	The	
Collective,	med	551	små	enheter,	
de	flesta	i	form	av	dubbletter	
med	små	privata	rum	på	10	
kvadratmeter,	eget	badrum	och	
gemensamt	minikök/frukostplats.	
Några	har	privata	
minikök/frukostplats.	Allt	annat,	
dvs	uppehållsrum	av	alla	slag	är	
gemensamma.	I	byggnaden	finns	
en	stor	entrélobby	med	personal,	
postfack,	bar	och	restaurang,	
gemensamma	kök	på	varje	
våningsplan,	bibliotek,	
gemensamma	arbetsrum,	gårdar	
och	takterrasser,	biograf,	gym,	
spa,	bastu,	”spelrum”.	Städning	
och	linnebyte	var	fjortonde	dag	
ingår	i	hyran.	En	rad	gemensamma	aktiviteter	ordnas,	delvis	på	initiativ	av	de	boende,	men	
framförallt	av	anställd	personal.	Hyran	är	från	1100	pund	i	månaden	och	kontrakten	är	på	
nio	månader	eller	ett	år.	
	
Vi	var	nog	husets	äldsta	besökare	någonsin	när	vi	letat	oss	fram	till	Willesdeen.	Vi	hade	
bokat	en	rundvisning	via	webben	och	togs	om	hand	av	Francis	Okolie	med	uppgift	att	guida	
intresserade.	Vad	fick	vi	se?	
Mycket	små	men	tankeväckande	
privata	utrymmen	kombinerat	
med	generöst	med	gemensamma	
utrymmen	för	alla	upptänkliga	
ändamål.	En	stor	och	inbjudande	
foajé	med	direktkontakt	med	
husets	bar	och	restaurang	på	
bottenvåningen.	Många	
möjligheter	att	möta	andra.	
Bekvämt	eftersom	det	mesta	
fanns	i	huset	och	servicen	
verkade	vara	god.	
	
	

Figur	19	The	Collective	Old	Oak	i	Willesdeen.	551	minibostäder	och	rikligt	med	
gemensamma	utrymmen.	

Figur	20	En	av	restaurangerna	i	The	Collective	intill	den	stora	foajen	i	entrén.	
På	varje	våningsplan	finns	dessutom	kök	som	kan	användas	för	gemensam	
matlagning	oxh	till	lägenheterna	hör	oftast	minimala	frukostpentryn.	
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Coliving-projekt	finns	på	flera	andra	håll	–	London,	New	York,	San	Fransisco,	Chicago	liksom	i	
Bangalore	i	Indien,	Soul	i	Sydkorea.	Totalt	finns	cirka	200	projekt	spridda	över	världen	enligt	
hemsidan	coliving.com.	I	Sverige	finns	två	projekt	i	Stockholm,	K9	(klart	2016)	på	
Kommendörsgatan	9	och	Hus	24,	Prästgatan	24	(2011),	båda	drivna	av	Tech	Farm.	
	

			 	
Figur	21	En	karta	som	visar	utbredningen	av	coliving-projekt	runt	jorden.	Ju	rödara	cirkel,	ju	fler	i	samma		
område	(källa	coliving.org).	

Projekten	kan	ha	olika	karaktär.	Några	företag	bygger	om	stora	privatbostäder	till	en	sorts	
småskaliga	kollektiv.	Andra	organiserar	större	enheter	i	trappuppgångar	eller	hela	
fastigheter.	Gemensamt	är	att	ett	företag	äger	fastigheterna,	organiserar	uthyrningen	och	
arbetar	med	tydliga	kontrakt	och	regler	för	verksamheten.	Lägenheterna	hyrs	oftast	ut	med	
tidsbegränsade	kontrakt.	Målgruppen	är	unga	yrkesverksamma	som	snabbt	vill	få	nya	
kontakter	när	de	flyttar	till	en	ny	stor	stad.	Och	som	har	råd	att	betala	en	del.	Kommer	
coliving	att	öka	intresset	för	cohousing,	bogemenskaper	och	kollektivhus	hos	dem	som	
prövat	på?	

	
Figur	22	Det	gemensamma	vardagsrummet	i	Tech	Farms	colivingprojekt	K9	i	Stockholm.	
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Utopier	i	the	Cotswolds	
I	Stroud	finns	en	rad	olika	grupper	som	engagerar	sig	i	”Community	Land	Trusts	(CLT)”	och	
initiativ	för	att	få	fram	kooperativa	lösningar.	Men	flera	av	initiativen	har	haft	problem,	
delvis	på	grund	av	byggfusk	och	delvis	på	grund	av	att	de	kooperativa	projekten	inte	har	
kunnat	genomföras	eftersom	de	har	blivit	överbjudna	eller	utkonkurrerade	av	privata	
aktörer.		
Vi	gjorde	en	rundtur	till	flera	sådana	projekt	i	närheten	av	Stroud	i	det	vackra	landskapet	i	
”The	Cotswolds”.	Vi	passerade	också	huset	och	puben	där	författaren	Laurie	Lee	(som	skrev	
Cider	with	Rosie)	tillbringat	mycket	tid.		
	
Vår	guide,	Max	Comfort,	mångkunnig	aktivist,	som	tidigare	bott	i	Springhill,	visade	oss	som	
avslutning	ett	tolstojanskt	projekt,	Whiteway	Colony,	som	har	överlevt	sedan	slutet	av	1800-
talet	och	där	han	själv	bor	sedan	ett	antal	år.	
	
Max	har	samarbetat	med	Martin	Large,	författare	till	Common	Wealth,	i	bildandet	av	flera	
Comunity	Land	Trusts,	bland	andra	för	sjukhusområdet	Cashes	Green,	Standish	Hospital	och	
för	biodynamiska	odlare.		
Applewood,	Cashes	Green	nära	Stroud	
En	gammal	sjukhustomt,	Cashes	Green,	hade	länge	varit	outnyttjad.	En	lokal	grupp	ville	göra	
området	till	en	CLT/Community	Land	Trust	i	samarbete	med	markägaren	Homes	
Communities	Agency	och	arbetade	fram	en	ambitiös	utvecklingsplan	för	området.	Den	lokala	
gruppen	lyckades	inte	genomföra	projektet	eftersom	de	blev	överbjudna.	Istället	har	
området	bebyggts	med	ett	80-tal	nya	bostadshus	med	ekologisk	inriktning.	Det	nybyggda	
området	haft	en	hel	del	bekymmer	med	byggfusk	och	felaktiga	materialval	(enligt	
tidningsartiklar).	Området	gränsar	till	en	stor	grönyta,	som	skulle	blivit	ett	gemensamt	
odlingsområde.	Det	visare	sig	att	marken	var	förorenad	och	inte	får	användas	för	odling.		
Cashes	Green	är	ett	exempel	på	de	problem	som	engagerade	lokala	grupper	kan	möta	i	sitt	
arbete.	
	
Standish	Hospital	nära	Stroud	
I	Standish	Park	finns	ett	stort	f.d.	sjukhusområde	som	legat	för	fäfot	sedan	sjukhuset	
stängdes	2003.		Bebyggelsen	består	delvis	av	fina	(men	asbestfyllda)	byggnader	i	funkis	och	
art	deco-stilstil.	Lokala	grupper	har	försökt	få	möjlighet	att	öppna	sjukhuset	och	driva	
området	som	ett	hälsocenter.	Staten	valde	i	stället	att	sälja	området	till	en	exploatör.	
Området	kommer	att	bebyggas	med	cirka	100	bostäder,	nybyggda	och	i	form	av	ombyggda	
befintliga	byggnader.	
	
Whiteway	Colony	i	Miseerdeen	nära	Stroud	
Whiteway	Colony	grundades	1898	av	en	grupp	tolstojaner,	efterföljare	till	Tolstoj.	
Initiativtagare	var	en	journalist	och	kväkare,	Samuel	Veale	Bracher,	som	tillsammans	med	
andra	kväkare	och	Tolstoj-efterföljare	köpte	16	hektar	öppet	land	tillsammans	med	utsäde,	
verktyg	mm.	Gruppen	brände	sin	lagfart	över	öppen	eld,	vilket	innebär	att	marken	inte	har	
haft	någon	juridisk	ägare	intill	denna	dag.	Detta	slogs	fast	i	en	dom	från	1955.	
De	första	boende	levde	mycket	enkelt.	En	gammal	lada	fick	fungera	som	gemensam	bostad.	
Området	fick	inte	vatten	förrän	1949	och	elektricitet	1954.		
Det	innebär	också	att	det	inte	går	att	belåna	de	hus	som	byggts	i	området	utan	allt	måste	
betalas	kontant.	Husen	är	också	i	stor	utsträckning	självbyggeriprojekt.	På	området	finns	nu	
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ett	40-tal	familjer	i	byggnader	av	vitt	skilda	slag,	från	gamla	enkla	trähus	till	moderna	villor.	
Alla	viktiga	beslut	fattas	på	stormöten	av	de	boende.	I	området	finns	en	rad	små	
verksamheter	och	gemensamma	projekt	som	Protheros	Bageri,	en	hantverksförening	och	en	
kooperativ	trädgårdsgrupp.		
De	boende	är	stolta	över	områdets	historia	och	varierationen	hos	dem	som	bott	på	platsen	–	
kväkare,	anarkister,	värnpliktsvägrare	och	flyktingar	från	det	spanska	inbördeskriget	på	30-
talet.	

	
Figur	23	Samlingshuset	och	skolan	i	Whiteway	Colony.	Byggd	1924	med	gemensamma	insatser	och	nyligen	upprustad.	

1924	byggde	man	en	gemensam	lokal	för	olika	aktiviteter	och	ännu	använd	som	skola.	1969	
byggde	man	en	gemensam	swimming-pool.	Nu	har	den	gamla	samlingslokalen	rustats	upp	
och	bland	annat	fått	ett	nytt	tak.	
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Våra	reflexioner		
Det	samarbete	som	vuxit	fram	inom	ramen	för	Co-Elderly	har	givit	många	bra	resultat.	Vi	i	
Sverige	har	kunnat	ta	del	av	utvecklingen	i	Polen,	Italien	och	England.	Erfarenheter	från	
svenska	kollektivhus	för	andra	halvan	av	livet	har	kunnat	spridas	till	våra	samarbetspartners.	
Skriften	”Bygga	seniorboende	tillsammans”	har	dessutom	översatts	till	polska	och	engelska	
som	en	del	av	Co-Elderly.		
	
Särskilt	givande	har	det	varit	att	kunna	göra	ett	återbesök	i	England,	ett	land	där	så	mycket	
är	på	gång.	Att	besöka	cohousing-projekt	i	England	är	som	att	komma	hem.	Visst	är	
förutsättningarna	olika,	men	vardagslivet	i	en	bogemenskap	har	stora	likheter,	oberoende	av	
land.	Samma	sak	gäller	grundläggande	idéer	om	utformning	och	funktion,	samarbetsformer,	
konfliktanledningar	och	glädjeämnen.	
	
England	har	hämtat	mycket	inspiration	från	Nederländerna.	I	deras	variant	av	
bogemenskaper	”Central	Woonen”	är	inte	de	gemensamma	måltiderna	samma	självklara	
inslag	som	bas	för	gemenskapen	i	kollektivhusens	vardag	som	i	Sverige.	En	italiensk	forskare,	
Jacopo	Grisleri,	talar	till	och	med	om	tre	olika	europeiska	varianter	av	bogemenskaper,	
danska	bofælleskaber	(grupper	av	bostäder	med	ett	gemensamt	faelleshus,	ofta	i	förorter	
eller	på	mindre	orter),	svenska	kollektivhus	(flerbostadshus	i	stadsmiljö	med	
inomhusförbindelse)	och	holländska	(ofta	ordnade	i	flera	nivåer	eller	kluster	med	
gemensamma	lokaler	kopplade	till	varje	nivå).		
	
De	projekt	vi	sett	i	England	har	dock	inte	haft	den	holländska	uppbyggnaden	med	kluster.	
Matlagningen	har	en	central	roll	i	de	engelska	kollektivhusen,	men	är	inte	alltid	obligatorisk	
att	delta	i.		
	
UK	Cohousing	Network	(UKCN)	har	åstadkommit	mycket	under	2000-talet.	Här	finns	mycket	
att	lära	för	Kollektivhus	Nu.	Några	intressanta	områden:	

- Den	stora	betydelsen	av	att	organisationen	har	anställd	personal		
- Konsten	att	hitta	extern	finansiering	
- Värdet	av	att	samarbeta	med	andra	organisationer	för	att	få	ökad	styrka	och	

möjlighet	att	påverka	och		
- Viljan	att	engagera	sig	i	policyfrågor	och	samhällsbyggnadsdebatten.	

	
En	sista	slutsats	–	intresset	för	kollektivhus	och	bogemenskaper	ökar	på	många	håll	i	världen.	
Att	följa	vad	som	händer	och	att	delta	i	det	internationella	utbytet	ger	mycket	information,	
värdefull	kunskap	och	givande	kontakter.	Kollektivhus	Nu	har	en	självklar	roll	i	detta	
pågående	utbyte	både	genom	att	bidra	och	genom	att	lära	och	få	nya	impulser!	
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Bilagor	
1. Co-Elderly	och	Kollektivhus	Nu	

Kollektivhus	Nu	hade,	tillsammans	med	organisationerna	Consorzio	Cooperative	Sociali	i	
Italien,	Fundacja	Aktywny	Senior	i	Polen	och	Cohousing	UK	i	England,	haft	ett	anslag	till	
projektet	Co-Elderly	inom	ramen	för	EU:s	Grundtvig-program	för	livslångt	lärande.	Pro-
jektet	pågick	2012	–	2014.	Rapporterna	finns	bl.	a	på	Kollektivhus	Nu:s	hemsida.	Av	de	
beviljade	medlen	återstod	28	283	kr	som	skulle	användas	till	projekt	i	enlighet	med	Co-
Elderlys	syfte,	att	visa	hur	äldre	kan	leva	ett	mer	självständigt	liv	genom	nya	boendefor-
mer,	anpassade	till	deras	behov	och	baserade	på	samarbete	mellan	boende	och	mellan	
boende	och	bostadsförvaltare.	Målgrupp	var	i	första	hand	de	äldre	själva	men	också	
anställda	i	kommunernas	äldreomsorg	och	förvaltare	i	bostadsföretag.	

Medel	kunde	fås	för	studier	eller	erfarenhetsutbyte	om	boendeformer	för	äldre	som	är	
baserade	på	samarbete	mellan	boende.	Ersättning	kunde	utgå	för	resor,	boende	i	
samband	med	studiebesök/erfarenhetsutbyte.	Erfarenhetsutbytet	kunde	ske	främst	
inom	Sverige	eller	helt	eller	delvis	internationellt.	Studierna	eller	erfarenhetsutbytet	
skulle	redovisas	genom	artikel	till	hemsidan	och/eller	Bo	tillsammans	samt	förmedlas	till	
samarbetspartnerna	i	Italien,	England	och	Polen.	

Vi	ansökte	om	medel	till	att	besöka	och	fördjupa	kunskapen	om	två	kollektivboenden	i	
England,	OWCH	i	High	Barnet	i	norra	London	–	som	var	helt	nytt	med	inflyttning	kring	
senaste	årsskiftet	–	och	Springhill	Cohousing	i	Stroud	i	västra	England,	som	hade	fungerat	
i	närmare	tjugo	år.	VI	träffade	även	nuvarande	ordförande	i	organisationen	UK	
Cohousing	Network,	Stephen	Hill.	

Studiebesöken	var	först	planerade	att	ske	i	november	2016	men	sjukdom	satte	p	för	
detta	varvid	vi	genomförde	besöket	under	perioden	11	–	21	mars	2017.	

Ingela	Blomberg	och	Kerstin	Kärnekull	
	

2. Om	Max	Comfort	(in	his	own	words)		
Max	Comfort	trained	at	the	Architectural	Association	at	the	time	of	Archigram’s	plug-in	
cities,	student	riots	and	flower	power.	He	has	designed	mile-wide	geodesic	domes	for	
Eskimos,	mansions	for	Mick	Jagger,	flats	for	old	age	pensioners,	recording	studios	for	the	
music	industry	and	exceedingly	large	office	blocks	for	exceedingly	large	property	developers.	
He	also	had	a	go	at	extending	the	National	Gallery	but	Prince	Charles	put	a	stop	to	it.	
In	the	early	80s,	working	out	of	a	luxury	motorhome,	Max	became	a	roving	spiritual	and	
intentional	community	planner	in	the	Pacific	Northwest,	using	meditation	and	intuition	to	
plot	drains,	roads,	homes	and	temples.	Back	in	the	UK,	having	experienced	at	first	hand	the	
excesses	of	the	Thatcher	years,	he	embarked	on	the	task	of	integrating	Spirit	into	Business,	
using	his	long	experience	of	personal	development	to	lead	workshops	and	trainings,	among	
them	the	Max	Comfort	Masterclass,	an	intuition-led	exploration	of	the	relationship	between	
self	and	work.		One	of	the	UK’s	first	holistic	business	consultants,	he	uses	strategies	and	
methods	based	on	his	own	philosophy	for	the	ethical	resolution	of	problems	and	the	non-
destructive	reaching	of	goals.	
His	current	work	encompasses	many	strands	–	writing,	lecturing,	tutoring,	teaching,	
mentoring,	training	and	coaching	–	with	a	central	theme	of	helping	people	make	a	good	
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living	doing	what	they	are	passionate	about.		At	some	of	the	UK’s	top	creative	colleges,	he	
helps	students	and	young	entrepreneurs	to	prepare	and	plan	their	professional	careers,	to	
grow	their	confidence,	particularly	around	presentation	and	pricing,	and	to	build	strong	
bridges	between	art,	innovation	and	business.	He	encourages	a	triple	bottom	line	approach	
to	business,	believing	that	exploitation	has	to	give	way	now	to	stewardship	as	the	core	
commercial	imperative.	
This	informs	his	interest	in	social	enterprise,	ethical	business,	and	working	closely	with	his	
local	community	–	Stroud,	in	Gloucestershire	–	to	bring	about	some	of	the	UK’s	first	co-
housing	projects	and	Community	Land	Trusts,	creating	–	among	other	benefits	–	affordable	
housing	and	workspace.	In	his	spare	time,	he	is	a	social	entrepreneur	and	change	agent,	
liking	nothing	better	than	the	challenge:	“It	can’t	be	done!”	
	

3. Om	Martin	Large	
Martin	Large	lectured	in	management	and	organizational	behavior,	including	organizational	
development,	education	management,	and	postgraduate	research	supervision.	He	works	as	
a	facilitator,	coach,	and	publisher	with	Hawthorn	Press,	as	a	writer,	lecturer,	and	action	
researcher	with	two	national	land	reform	programs.	He	has	enabled	action	learning	groups	
in	business,	the	community,	and	educational	organizations	for	many	years.	He	became	a	
Churchill	Travelling	Fellow	in	2003	and	chaired	the	Community	Land	Trust	National	
Demonstration	Project	(University	of	Salford,	U.K.)	from	2007	to	2009.	Martin	is	current	
chair	of	Stroud	Common	Wealth,	a	social	enterprise	and	land	trust	enabler.	He	has	written	
three	books.	
	
	
	
	


