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Hushållssprängning skärper krav 

på hushållning med bostäder 

• Global utveckling mot fler småhushåll; 

• Européer använder 600 kvm mark och 40 

kvm privat bostadsyta/person; 

• Sverige: 50 % enpersonshushåll + hög 

bostadsstandard, 50 kvm yta/person, >83 ton 

byggnadsmaterial/person; 

• Varje bostad förses med TV, kyl/frys, mikro, 

datorer, diskmaskin och annan energislu-

kande utrustning; 

• Fler fritidshus och husvagnar än andra 

europeiska länder; 

• Minskad överstandard (>2 rum/person) gör 

att man kan bygga ett Göteborg mindre.  



Bostadspolitik enligt 
omställningsrörelsen 

• Nybyggnad av bostäder bör minska; 

• Tomma byggnader bör användas för bostäder; 

• Bostäderna måste bli mindre och mer 

resurssnåla; 

• Samhället bör gynna kollektivt boende; 

• Stora delar av bostadsbeståndet oanvänt. 

• Överstandard ett större problem än 

trångboddheten. 

Grupparbete 

inom Respon-

derprojektet 

Barcelona, 2013 Överstandard, Stocksund 

http://www.degrowth.eu/ 



För en hållbar livsstil 

Odling vid kollektivhuset Fristad 

’Det allmännas tragedi’: 
meningslöst att som individ göra något, men som kollek-

tiv blir det roligt och meningsfullt med hållbar livsstil. 
 

Spara genom att dela 
I kollektivhus kan man dela på saker som 
tidningar, slagborrmaskin och andra dyra 
verktyg, gästrum, vävstol, datorskrivare, 
böcker, barnkläder, leksaker mm. 

Trädgårdsskötsel 
och kompostering i 

kollektivhuset 
Prästgårdshagen 



Modellen Det lilla kollektivhuset på 
arbetsgemenskapens grund 

Källa: Arbetsgruppen Bo i Gemenskap,  teckning: Inger Larsson 

Högre standard till samma eller lägre kostnad.  



Saker man kan göra tillsammans 

Frukostklubb, studiecirkel, föräldracafé, odling, 

tidningsprenumeration, drakflygning, disco, mas-

kerad, karaoke, barnkalas, film, sällskapsspel, 

konst, musik, foto, snickeri, måleri, keramik, 

badminton, innebandy, bastu, vävning, ängsfag-

ning, kompostering, Luciafirande, våffelcafé, 

biljard, loppis, återbruk, trappstädning, grillfest, 

reparationer, bokklubb, diktafton, utflykter. 

Väggtextil, Fristad 

Vävning, Fristad 

Möbeloljning, Tullstugan 

Snickeri, Phagen 

Trappstäd, Phagen 



Olika sätt att spara resurser 

• Gemensam mat (middag à 25-35 

kr) 

• Butiksbesök (1000 besök per år 

insparade på 32 hushåll) 

• Dela på lokaler (gästrum, festlo-

kal, TV, lekrum, hobbyrom, etc) 

• Man klarar sig med mindre 

privat bostad 

• Kompostera 

• Dela apparater, utrustning 

• Kultur i st f prylkonsumtion 

• Bilpool 

• Kläd- bokbyte 


