
 

introduktion av BYGG- och BOgemenskaper

”Den här broschyren är för dig 
som arbetar med bostadsutveck-
lingsfrågor, sociala frågor eller 
som bara vill skapa ett drömboen-
de tillsammans med andra” 

OM HUR vi kan skapa 
en hållbar bostadssituation 

tillsammans

”INTE BARA HYRESGÄST!  - ett seminarium 
om möjligheter för dig som vill bygga eller bo tillsammans med andra”.

30 okt kl 18.oo – 20.oo 

PROGRAM 

18:00 Välkomsthälsning och presentation av Kollektivhusföreningen 
Stolplyckan. Delar av styrelsen och boende i kollektivet

  18:20 Byggabo-Turnén Östergötland
              Jonas Lagander från Coompanion Östergötland kommer att infor-

mera om möjligheter till samverkan och stöd ihop med Coompanion 
för att skapa fler hållbara boendelösningar. Just nu genomför han 
en ”Byggabo-Turné” i länet med syftet att inspirera till fler bygg- och 
bogemenskaper.  

18:45 Marinering i goda boendeexempel!
             Med smarta lösningar och en genomtänkt social infrastruktur kan vi 

leva längre, friskare och grönare menar Kerstin Kärnekull, arkitekt 
med lång erfarenhet av kooperativa bygg- och boendelösningar. Hon 
visar goda exempel från när och fjärran på hur människor valt att 
bo tillsammans. Kerstin bor i kollektivhusföreningen Färdknäppen i 
Stockholm med ett 40-tal lägenheter för andra halvan av livet och är 
författare till flera böcker om bogemenskaper och seniorboende.

19:30 Fika och avslutande diskussioner    

tid & plats

På  www.divcity.se  kan du läsa mera om BO- OCH BYGGEMENSKAPER

EN BYGGEMENSKAP är en grupp
människor som utifrån sina egna am-
bitioner tillsammans planerar, låter
bygga och använder en byggnad.
I denna definition ligger att bygge-
menskapen agerar byggherre och
att medlemmarna därefter flyttar in i
eller på annat sätt använder det hus
man planerat och låtit bygga. Vanli-
gen handlar det om bostäder men
kan även innefatta företags- eller
föreningslokaler. Ofta leder bygge-
menskaper till bogemenskaper, t ex
kollektivhus för äldre.

FÖRDELAR med byggemenskaper
är att människor lokalt kan ta aktivt
ansvar för sin egen bostadsförsörj-
ning, sänka bygg- och boendekost-
nader, få till byggnation där kom-
mersiella aktörer saknar intresse
samt själva utforma boendet efter
egna önskemål. I detta seminarium
reder vi ut begreppen och visar hur
individer, företag och föreningar 
aktivt kan stödja en utveckling
inom denna sektor och vad
de själva har att vinna på det.

Dina kontaktuppgifter vid anmälan behandlas i 
enlighet med GDPR. För mer info, vänligen se:                  

www.ostergotland.coompanion.se/gdpr 

Kollektivhuset 
  STOLPLYCKAN
        Linköping   

Tiden är mogen för fler gemensamhetslösningar på den östgötska
bostadsmarknaden där människor själv tar ansvar för att skapa hållbara 

lösningar! Kom, lär och dela kunskap tillsammans med oss!
Målgrupp: Alla med intresse för nya sätt att bo i Östergötland!

Anmäl dig till eventet idag på e-post:
evamertelh@gmail.com

Fika: 20:-   /   Böcker kommer att finnas till salu.

Efter seminariet är det frivillig guidning på Stolplyckan med 
medlemmar från Kollektivhusföreningen.


