Enkät matlagning vuxna hemmavarande barn
i kollektivhuset
I Sverige finns ett 50-tal kollektivhus, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus
NU. En fråga om hemmavarande vuxnas barn deltagande i matlag skickades till
medlemmarna, förutom de kollektivhus för enbart boende över 40 år utan barn, samt
postades i Facebookgruppen Kollektivhus-forum
https://www.facebook.com/groups/543977882371046/1997676980334455
Vi fick 20 svar, se nederst i detta dokument samt i detta kalkylark
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BJMTs_HUWqKzMB_LiHY902caOznjWCBAqUjO
8yrcstI/edit?usp=sharing
Flest svar hamnade i kategorin obligatoriskt matlag och med deltagande även för
hemmavarande barn över 18 år, om de inte gick kvar i gymnasiet. Några hänvisar till samma
ansvar ska gälla för alla för myndiga, eller att föräldraansvaret upphör efter gymnasiet.
Ett antal med både obligatoriskt eller frivilligt deltagande i arbetsgemenskap saknade regler,
några för att det aldrig varit aktuellt eller medvetet utifrån att att vuxna barn inte har valt hur
deras föräldrar bor. Ett par kollektivhus utan regler är på gång att diskutera frågan.
Ett par kollektivhus har löst det genom att hemmavarande vuxna barn som inte deltar i
matlag betalar som gäster.

Enkätfrågan
Hej, jag sitter i styrelsen för i kollektivhuset Södra station i Stockholm.
Vi håller på och kollar vad som ska gälla för vuxna barn till föräldrar som är med i matlag,
och som äter i matsalen men alltså inte lagar mat. Innan kollektivhuset omvandlades till
bostadsrätter stod det i hyresavtalet att alla över 18 år skulle ha matpass. Detta ströks sedan
efter ombildandet.
Hur gör ni i ert kollektivhus - lagar vuxna hemmavarande barn också mat och i så fall från
vilken ålder och i vilken omfattning?
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Alla inkomna svar
Kollektivhuset Prästgårdshagen i Älvsjö, Stockholm (hyresrätter)
18 års gräns, men vi har en regel om att gymnasiestudier är befriande. Efter gymnasiet har
man ett halvår på sig att flytta ut. Dvs sex månader efter gymnasieexamen anses man som
”fullgod” medlem med städ- och matlagsansvar.

Blomstret i Gävle (bostadsrättsförening)
Alla vuxna ingår i ett av fyra matlag, som ansvarar för var 4:e veckas bemanning i köket.
Vuxna gör ett matlagningspass samt ett diskpass per 4-veckorsperiod. Hemmaboende
ungdomar över 18 år gör ett pass per period.

Bogemenskapen Tunnan, Borås (hyresrätter)
Här i Bgf Tunnan har vi inte matlagningsplikt, vi har matlag som bygger på frivillighet och lust
att vara med och laga mat, vi har inte dagliga middagar. Vi har mycket populära
söndagsmiddagar, där ungefär hälften av husets vuxna deltar och ännu populärare
fredagsfika/mat där de flesta är med på något sätt. Utöver dessa planerade tillfällen har vi
spontan fika och mat när någon har lust. Detta är en modell som passar oss.

Kollektivhusföreningen Dunderbacken i Axelsberg, Stockholm (hyr av
allmännyttan)
I vår förening, Kollektivhusföreningen Dunderbacken, har vi inga medlemmar med
hemmavarande barn över 18 år. Men om 3-4 år kommer vi att få. I våra stadgar står det
inget om det.

Majbacken Bogemenskap i Göteborg (hyr av allmännyttan)
Frågan är lätt att svara på - vi har inga hemmavarande barn pga lägenheternas storlek. Alla
lgh i vårt hus är små, men rent teoretisk skulle en förälder och ett barn kunna dela på en
större tvåa. Då skulle detta vuxna barn a) betala medlemsavgift b) betala månadsavgift c)
delta i samma obligatorium som alla andra dvs matlagning och städning.
Hos oss kommer vuxna barn ibland och äter, som gäster, och får då betala gästpris för
matportionen.
I vår §6 i stadgarna står det:
Fler boende per lägenhet
Kontraktet är ett andrahandskontrakt som också reglerar antalet stadigvarande boende i lägenheten.
Föreningsstämman har tolkningsföreträde i vad som menas med stadigvarande boende.
Person över 16 år som bor stadigvarande hos medlem förväntas delta i det som står under § 5. Från
och med 20 års ålder skall hemmavarande barn betala hyra för de gemensamma lokalerna och kan om så
önskas söka medlemskap i Majbacken.
Person över 20 år som stadigvarande bor hos medlem skall betala hyra för de gemensamma lokalerna
och kan om personen och föreningen så önskar skrivas in i lägenhetskontraktet och därmed bli medlem.

Bogemenskapen Sjöfarten i Hammarby sjöstad, Stockholm (kooperativ
hyresrättsförening)
Vi på Sjöfarten har inget tvång för barnen. Det är upp till föräldrarna att bestämma. Barnen
har inte valt att bo kollektivt och tvånget för vårt hus är för dem som skrivit på
hyreskontraktet och medlemskapet i föreningen.

Kollektivhuset Rio på Gärdet, Stockholm (hyresrätter)
Eftersom vi inte har någon obligatorisk matlagning i vårt hus, har vi inte detta problem.
Vid starten var vi obligatoriskt anslutna till den servicehusrestaurang som fanns i anslutning
till huset. Vi löstes dock efter några från det ursprungliga avtalet efter efter förhandlingar i
Hyresnämnden, med anledning av det missnöje som fanns både med matens kvalitet och
den obligatoriska kostnaden.
Vi har sedan dess haft flera frivilliga matlag. Frågan om vuxna barns medverkan har aldrig
varit aktuell. I dag finns det endast ett matlag kvar. De ungdomar vars föräldrar deltar i detta
medverkar på frivillig grund.

Kollektivhuset Trekanten, Stockholm (bostadsrätter)
Vi i Kollektivhuset Trekanten har inte arbetsplikt, så matlagandet är frivilligt. Vi som gillar att
laga mat deltar i matlaget och det gäller förstås både föräldrar och vuxna barn.

Blenda, Uppsala (hyresrätter)
I Blenda har vi en klausul där barn som fyller 18 kan välja att gå med eller inte.

BiG Kornet, Mölndal (kooperativ hyresrätt)
BiG Kornet i Mölndal är en kooperativ hyresrätt. Med tvång att delta i mat och städlag. Barn
upp till 21 (eller avslutade gymnasiestudier, alltså föräldraansvaret) äter till samma pris som
medlemmarna. Under 12 äter de gratis (gäller främst gäster). Sedan får de välja. Vill de äta
till lågt pris måste de vara med i matlag annars får de äta till gästpris.
Det ÄR faktiskt inte tvingande att vi myndighetsålder göra som mor och far. Och hur varje
hushåll löser det med ekonomin för de unga vuxna är ju inte kooperativets problem.

Tre portar i Skarpnäck, Stockholm (hyresrätter)
Vi har inget bestämt här vad jag vet. Inte en särskilt vanlig situation här. I praktiken tror jag
att ingen hade fått käka på, men det finns kanske andra som tänker annorlunda.

Slottet, Lund (bostadsrättsförening)
De får vara med redan som små, och det brukar de gilla. Från 16 ska de laga, men inte så
ofta/mycket som de vuxna. Från 18 är de vuxna och ska delta fullt ut.
Vi har hållit på kontinuerligt i 35 år, firar jubileet 7 sept.
Vi har matlagningsplikt över 18 år, 4 ggr per vecka för de som vill äta.
Som alltid, enl våra stadgar (båda föreningarnas, brf och Slottet)
Plikten innebär att laga mat 3 ggr per termin om man lagar ensam,
dubbelt om man lagar i par.

Vi är brf, 16 lgh 34 personer varav 8 barn (under 18)
Äter gör allt från 8 till 40 (inkl inbjudna gäster), vanligtvis 12-18
Matsalen rymmer 22 (övriga i sällskapsrummet).

Fiolen, Lund (hyresrätter)
Detta är något som diskuteras av och till i huset, men vi tvingar inga hemmavarande barn –
oavsett ålder – att delta i matlagning och diskning. De har ju trots allt inte valt att bo i ett
kollektivhus. Sedan finns det förstås vissa barn som är med och hjälper till ändå.

Boaktiv Landgången, Malmö (kooperativ hyresrättsförening)
Vi har för närvarande inga regler för det. Vi håller på att se över stadgar och riktlinjer och
kommer att ta en diskussion om att alla över 18 år som bor i kollektivet ska ingå i
arbetsgemenskapen.

Fullersta Backe, Huddinge (hyresrätt allmännyttan)
Ja de betraktas som vuxna från 18 års ålder och ska då laga mat. Men om man fyllt 18 och
fortfarande går i gymnasiet så slipper man tills man gått ur gymnasiet.
Svår fråga detta, som diskuteras då och då i huset.

Lagnö Bo, Trosa (kooperativ hyresrättsförening)
Hej, vi är en ung bogemenskap, blott 1,5 år, så den frågan har ej varit aktuell då vi inte, än,
har haft några hemmavarande stora barn.

Kollektivhusföreningen Påängen på Sörbyängen, Örebro (bostadsrätter)
Vi har två matlag som är igång på helt frivillig grund. För ett par år sedan när vår dotter gick i
gymnasiet var hon med i matlaget. Hon var då med i matlagningsschemat och lagade precis
som vi andra.
Det var det enda exemplet jag kom på i vårt matlag. Ingen över 18 har varit med utan att
laga mat.
Vi har ett matlag till igång, där jag inte deltar. Har inte helt koll på om där förekommit barn
över 18 men jag tror inte det.
Frågan har inte diskuterats principiellt, men eftersom man automatiskt blir medlem i
kollektivhusföreningen vid 18, är det rimligt att man deltar i matlag på samma villkor som
andra medlemmar.

Sofielunds Kollektivhus, Malmö (hyr av allmännyttan)
Vi är ett ungt kollektivhus och har just nu inga myndiga hemmaboende barn.
Så det har inte varit en fråga.

Kollektivhuset regnbågen, Lund (hyresrätt allmännyttan)
Vi hade tidigare matlagningsplikt för alla över 15. Sedan ett antal år är deltagande i matlaget
frivilligt men några mammor har varje termin ordnat "barnens matlag", något vi alla
uppskattat.

Stacken, Bergsjön i Göteborg (kooperativa hyresrätter)
I Stacken har tyvärr inga matlag, förmodligen pga bristande intresse eller tid, då vi är ett
självförvaltande hyreshus har vi så mycket annat att göra med huset. Vet att det funnits förut
men vet inte hur det funkade då det var ett antal år sedan. Men ibland ordnar vår mat och
cafégrupp middagar som man kan anmäla sig till lite då och då för en liten summa. Däremot
har vi haft liknande fråga uppe gällande om barn som fyllt arton och bor hos förälder ska ha
samma arbetsplikt som övriga då våra stadgar säger att alla över arton år ska bidra till huset,
och om inneboende ej deltar blir det förstahandskontraktsinnehavarens ansvar att se till
detta annars finns risk att bli vräkt. Men det har inte hänt än utan bara diskuterats utan att
egentligen kommit till beslut som jag förstått det.

Kollektivhuset Södra station, Stockholm
Från och med 21 års ålder är man välkommen att äta maten som serveras i kollektivhuset
om man är medlem i matlag. Matlagsmedlemmar kan bara vid enstaka tillfällen ha vänner
eller familj som gäster.

