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Digitalt diskussionsforum
för nya kollektivhus
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När inflyttning i nya kollektivhus närmar sig uppstår ofta
många frågor. Hur ska de gemensamma lokalerna möbleras
och utrustas? Hur ska städningen och de gemensamma
middagarna organiseras? Hur
hittar vi samarbetsformer och
kommer fram till beslut?

ULRIKA EGERÖ

www.kollektivhus.se

Socialt byggande och socialt boende

ULRIKA EGERÖ , ORDFÖRANDE

I en del av kollektivhusen har
borden i matsalen ställts glesare och maten läggs upp på tallrikar. I andra hus har man
återgått till hur det var före
pandemin.
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Nu börjar vi äta middag tillsammans igen

ULRIKA EGERÖ
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Tunnan—ett av de äldsta kollektivhusen
Äntligen kunde styrelsen för
Kollektivhus NU i september
träffas på riktigt, efter alla digitala möten.
Vi blev varmt mottagna av
kollektivhuset Tunnan i Borås.
Vår värd var Linnea Wesslund,
nyvald i vår föreningsstyrelse.
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Drömboende på väg att förverkligas
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Byggemenskapen Älvarums
drömmar om ett eget hus i
Göteborg ser efter sju år ut
att kunna bli verklighet.

EVA TERNEGREN
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Tre byggemenskaper får
5 miljoner i utvecklingsstöd

SKISS FOJAB
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Andreastorpets Vänboende i
Bohuslän, Bysjöstrand Ekoby i
Dalarna och Röstånga R:ekoby
i Skåne ska under två år jobba,
lära och utveckla sina olika
byggprojekt ihop med stöd av
innovationsmyndigheten Vinnova.
Lisa Fröbel från Bysjöstrand
Ekoby beskriver projektet Bygatan.

LISA FRÖBEL
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Snekkergrenda – et vegansk bofellesskap
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GRØNT NABOFELLESSKAP

Hvordan skape et bofellesskap
som bygger på et vegansk verdigrunnlag som gir tilhørighet
men også rom for utvikling
over tid?
Arkitekten Arild Eriksen beskriver hur det kan gå till.

ARILD ERIKSEN
ARKITEKTKONTORET FRAGMENT
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Nordens största och äldsta kollektivhus för kvinnor
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Titeln, ”Uppe på berget”,
syftar inte på det gamla talesättet om glasberget, tvärtom
handlar boken om historien
bakom Elfvinggården och hur
det är att bo i dag där.
Huset byggdes 1 940 och nu
bor här 288 kvinnor i åldrarna
23 till 1 01 år.

ANN NORRBY
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Startbidragen gör nytta –
använd startbidragen!

Kollektivhus
NU
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Medlemskap

Föreningar/kollektivhus betalar efter
antal lägenheter. 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
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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