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Trödgården ar en omtyckt oas.Anita Persson tar en vtlopaus i sttt kök

soffmöten, säger Anita Persson
som är ordförande i kollektiv-
husets styrelse.

-De som är
intresserade
träffas, disku-
terar, funderar
och skissar på
olika möjlighe-
ter. När vi är
färdiga tar vi
upp frågan på

Per Demerus til[hor husskötar-

gruppen.

de som fyllt 40 år. Det är ett
kollektivhus anpassat till andra

halvan av livet,
när barnen flyt-
tat yrkeslivet
trappas av och
det är dags att
bygga upp en
tillvaro. Här
finns en famil-
jär vardagsge-
menskap i bo-

yrkesverksamma medan andra
har nått pensionsålder.

HUSET BYGGDES i s]utet av
nittiotalet och här finns 43

lägenheter. Det som är speciellt
med Färdknäppen är den goda
grannsämjan och sammanhåIl-
ningen bland hyresgästerna.

-Alla väljer sjä1v vilka
arbetsgrupper de vill vara med
i, säger Anita. Vi har lärt oss

att ska det fungera måste man
köra med raka rör.

Det uppstår sällan konflikter

något möte och fattar beslut.
Färdknäppen är ett kol-

lektivhus som vänder sig till

endet och en arbetsgemenskap
Äldrarna på hyresgästerna
varierar, en del är fortfarande

YffiåWsgtu I kollektivhuset Fördknoppen i Stockholm ör det ofto fullt i trödgårdssofforno på

nder de
17 år som
gått sedan
huset
byggdes
har de hit-
tat sitt eget
sätt att

jobba med olika frågor. Trots att
det finns många viljor brukar
hyresgästerna ändå vara över-
ens när det slutligen är dags att
fatta beslut.

-När det kommer upp nya
förslag och idder brukar vi ha
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traffas hyresgasterna för att koppla av e[ler planera. Kerstin Karneku[[ haller upp kaffe till resten av 7önget

kaffe i trädgården. Det tar bara
några minuter så är det fullt
vid bordet. Det doftar gott från
,Jof nrrhrrroo-

da kaffet och
den hembakta
äppelpajen.
Cänget som
samlats i träd-
gården disku-
terar arbetet
med ett bokbord på stadens
årliga evenemang "Stockholms
längsta bokbord".

-Det är fiärde året i rad vi är

med, säger hyresgästen Kerstin
Kärnekull, som har bott i Färd-
knäppen sedan starten 1.993.Vi

tycker att det
är jättekul fast
det kräver en
bra planering
eftersom det
är en he1 del
jobb.

I Färd-
knäppen pågår det ständigt
olika aktiviteter. Sedan några
år tillbaka har huset en egen
r rfcfällninoeorr rnn

-Vi har haft flera utställ-
ningar med olika teman, förra
gången fick vi exempelvis sätta
upp biider på oss själva från
när vi var barn, säger Anita
Persson. Sedan fick man gissa
vem som var vem.

STÄDNING OCH MATLAGNING

måste aila i huset måste hjälpa
till med.

-När man flyttar in här
placeras man i ett matlag, säger
Anita. Det innebär att man
lagar mat tillsammans med ts
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eftersom det finns t1 dliga rikt-
linjer och rutiner för verksam-
heterna i huset.

-Det kan ibland vara någon
som tänker väldigt annorlunda
än man s1älv. Då gäller det
att vara öpp"tu sätta sig ned
och prata och försöka komma
överens. Men det kan ta tid.
Fördelen är att man brukar bli
väldigt goda vänner efteråt. Så

konflikter kan faktiskt också
innebära något positivt.

När Hyresgästen besöker
kollektivet blir vi bjudna på

uvnescÄsrrN

* Färdknäppen:

Monica Wi lLiam-OIsson,

infoansvarig, tet 08-668 60 55

w http:././www.ko[ [ekti vhus.nu,/
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sitt matlag ett bestämt antal
gånger per år. Men det är inte
särskilt många arbetstimmar
man måste lägga ned per år
eftersom arbetet är uppdelat på
så många.

srÄDNtNGEN och det egna
arbetet med att sköta enklare
reparationer i huset gör att
hyresgästerna får en del pengar
att disponera.

-Den här delen har alltid
fungerat beroende på att vi
hade ett bra boinflytandeavtal
redan när vi startade, säger
Kerstin.

- Vår lokala Hyresgästfören-
ings huvuduppgift har istället
blivit att informera kring
hyrorna. Från början var vi
oroliga att det skulle dra iväg
och därför var vi noga med att
hålla koll.

De gemensamma arbetsgrup-
perna gör att hyresgästerna i

huset snabbt 1är känna var-
andra. Men Anita och Kerstin
som båda varit med från
starten, tror inte att det enbart

räcker med att arbetsgrupper
för att skapa gemenskap och
god grannsämja.

-Det måste finnas naturliga
mötesplatser om människor
ska trivas och lära
känna varandra,
säger Kerstin.
Sedan spelar det
ingen roll vilken
typ av boende det
gäller. Och finns
de inte måste man
skapa dem.

När arbetet med
att planera och
bygga Färdknäp-
pen startade var
de gemensamma
lokalerna en av de
viktigaste frågorna

-Det var det för-

Att lcrgc mcrt
och Ötcl till-

SCtrnMCINS öI
ett fantostiskt
sött ott skCIpCI
gemenskcxp

finns i huset. På det här viset
spar man både tid och pengar.

Det är inte svårt att förstå
vad Anita menar. Den som vill
läsa morgontidningen behöver

exempelvis inte
prenumerera. I det
gemensamma bib-
lioteket finns alla
morgontidningar
och flera andra
tidskrifter, samt ett
tv-rum. Det finns
också exempelvis
hobbyrum, syma-
skin, motionsrum
och bastu.

Det finns tre nya
datorer som alla
används flitigt.

-Datarummet
har blivit ett ställe

är den viktigaste träffpunkten.
Här kostar en måltid 24 rronor
på vardagar och 40 kronor på
fredagar. Den som har vänner
på besök kan ta med dem till
den gemensamma middagen.

-Att laga mat och äta tillsam-
man är ett fantastiskt sätt att
skapa gemenskap, säger Ker-
stin. Det är den viktigaste delen
i ett kollektivhus.

Hon får medhåll av Lotta
Bystedt som flyttade in i huset
för lite över ett år sedan:

-Det är stor skillnad att bo
i ett hyreshus där man känner
alla. Men det finns ett visst
förhållningssätt. I lägenheten
är man privat. Vill man ha tag i
någon då ringer man.

DEN soM vttl ro på Färdknäp-
pen måste först bli medlem.

-Just nu försöker vi få fler
killar att flytta hit. Men det ver-
kar som om män är tveksamma
till den här typen av boende.
Varför vet vi inte riktigt efter-
som de som flyttar hit storm-
trivs, säger Kerstin. n

sta vi planerade och det gjorde där folk umgås, säger Anita.
vi innan vi började planeringen Det är jättetrevligt att slinka in
av lägenheterna, säger Anita. I där en stund, sätta sig framför
våra gemensamma utrymmen datorn. Vill man jobba i lugn
finns det mesta. Det är mycket och ro då går man upp till
man inte behöver skaffa. Jag har kontoret.
exempelvis ingen egen dator, Det gemensamma köket och

internet eller tv eftersom det den stora trivsamma matsalen
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