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Det har tagit många år,
många förslag, många uppvaktningar och många svikna förhoppningar. Men nu
kan det äntligen hända något i Växjö. I början av sommaren lämnades
bygglovshandlingar in till
Växjö kommun.
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Växjö Bogemenskap ser ljuset i tunneln
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Digitalt årsmöte lite tråkigt men funktionellt

ULRIKA EGERÖ , ORDFÖRANDE

Intresset för bogemenskap ökar
men nybyggnadshyrorna bekymrar
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När covid-1 9-pandemin nu
dessvärre håller i sig och
påverkar våra liv även
under hösten märker vi av
ett kraftigt ökat intresse för
kollektivhus.
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Gemenskap under Corona – och efteråt
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Alla vi i kollektivhusen har
påverkats på djupet av
pandemin. Uppmaningen till
isolering strider ju mot själva
grunden för vår tillvaro, som
handlar om gemenskap och
samvaro.

ANN MARI ENGEL
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Hästen har fått startbidrag
Hästen kooperativ hyresrättsförening i Ockelbo
kommun är bildad som en
byggemenskap för seniorer.
Hyresrättsföreningens idé
är att vara med och skapa
ett eget boende med social
gemenskap, ökad trygghet
och trivsel.

UPPLÄGGET FÖR HÄSTEN

FÖRENINGEN HAR 20

LENNART SJÖGREN

Stöd till fem byggemenskaper
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Kollektivhus och tanter
I oktober kommer Arena Idé
att ge ut skriften ”Kollektivhus och tanter”. Vi som
skrivit rapporten är båda
tanter och kollektivboende
med erfarenhet av detta sätt
att bo och leva, i teori och
praktik.

BIRGIT ASSARSON,
KERSTIN KÄRNEKULL

Sjöfarten blir ideell förening
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Efter tolv år har vi i Sjöfarten nått en överenskommelse med Familjebostäder att
lämna blockhyresavtalet där
föreningen har hyrt ut
lägenheterna till medlemmarna. Nu hyr medlemmarna direkt av bostadsföretaget.

Divercitys
slutkonferens

MATS HOLMSTRÖM
KARIN KJELLSON
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En Färdknäppares funderingar
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Det är kanske i Corona-tiden
som kollektivhusboendets
styrkor och svagheter blir
synliga?
Detta har fått mig att
fundera lite på mitt liv i
mitt hus.
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ANITA PERSSON
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Sju förslag för framtidens boende
Statens Konstfond i Danmark har startat ett
bostadslaboratorium i samarbete med Realdania.
Tanken är att göra upp med
”löpmetertänkandet” i bostadsbyggandet.

KERSTIN KÄRNEKULL

Semestra i gästlägenhet
80 tyska kooperativa bostadsföreningar har gjort
sina gästlägenheter bokningsbara för boende
i andra föreningar.

FREDRIK BERGMAN
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Nya priser till bogemenskaper – igen
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Webbinarier för startargrupper och alla andra

Medlemskap

Föreningar/kollektivhus betalar efter antal
lägenheter, se hemsidan. Startargrupper
betalar 200 kr/år och kan dessutom bli
medlemmar i Föreningen för byggemenskaper utan extra kostnad. 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

MATS HOLMSTRÖM

Kollektivhus NU har en fansida,
www.facebook.com
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, ”Kollektivhusforum”.
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