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Anna Korsell och Martha Branting tycker att de får miljötänkandet på köpet i Utkiken.

I Utkiken är vedspis
och kakelugn standard
Längst ned på Folkungagatan på
Södermalm i Stockholm, strax efter
de röda 1800-talshusen nedanför
Åsöberget ligger ett kollektivhus
som jag bara har hört talas om
förut. Och än mindre hade jag en
aning om vilket slags hus det var.
Martha Branting och Anna Korsell visar
runt i huset efter en fika i deras gemensamhetslokal. Det är tre trappuppgångar med
ett -tal lägenheter som utgör kollektivhuset. Här finns alla åldrar från den yngsta
på , år till den äldsta på . Hyresvärden
är Svenska Bostäder och nya förvaltare blir
ofta helt ställda inför att det finns ett hus
där vedspisar och kakelugnar fortfarande
är standard och där man inte ens har
varmvatten i lägenheterna.
För Utkiken, som huset heter efter kvarteret, har behållit det gamla från -talet
då huset byggdes och hyresgästerna har
värnat om att det ska få vara kvar.

Men huset har inte fått
stå kvar utan strid. På talet var det rivningshotat,
men hyresgästerna protesterade. De deltog dessutom i
en tävling som utlystes om
kollektivhus. Och vann. De
hade ett starkt stöd i dåvarande Hyresgästföreningen
på Södermalm.

Varsam renovering

Kakelugn ger
värme i alla
lägenheter.

Under många år vansköttes huset. Svenska
Bostäder hade tagit över det från Stadsholmen med avsikt att riva och bygga nytt.
Så småningom kom renoveringarna i gång,
men det gick mycket långsamt. För cirka
tio år sedan var det klart och hyresgästerna
är nöjda med den varsamma renoveringen
som bland annat innebar byte av stammar,
men inte en massa andra onödiga tillägg.
Vitvaror ingår till exempel inte i hyran.
Hemma hos Marta känns det som att
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komma tillbaka till -talet. En liten lägenhet på ett rum och kök där två vuxna bor
och varannan vecka finns två barn i hushållet. I köket finns en vedspis men även en
modern gasspis. Där värmer man vatten
till disk. Det gamla skafferiet har behållits.
En liten toalett finns, men duscha får man
göra i källaren. Hyresgästerna delar på
duschutrymmen som finns på våningsplanet eller i källaren. Det gäller i en del fall
även toaletter.
Det stora rummet innanför köket är
sparsamt möblerat och har en vacker kakelugn som ger värme åt lägenheten.
– Alla har kakelugn i sina lägenheter,
berättar Marta och en del av oss köper ved
tillsammans.

Låga hyror men värmen kan bli dyr
Hyrorna är låga, men det är kallhyra så det
gäller att välja den billigaste värmekällan.
Väljer man eluppvärmning kan det gå åt
många slantar en kall vinter.
Vad har ni för gemensamma aktiviteter?
– Vi sköter huset och gården tillsammans, säger Anna. Och ibland har vi soppa
i vår gemensamma lokal.
När man flyttar in i Utkiken skriver
man på ett tilläggskontrakt där man åtar
sig att delta i de kollektiva sysslorna, men
man har inte regelbundna middagar som
brukar vara kännetecknande för de flesta
kollektivhus.
– Nästan alla känner alla och det är en
bra sammanhållning, menar Martha. Och
ett miljötänkande får man på köpet.
Tvättstugan ute på gården är helt
modern, men det speciella är att en av väggarna utgörs av Åsöberget. Det är vackert
och oväntat. De gamla utedassen står kvar
som minnen från en annan tid. De är nymålade i Falu rödfärg och används numera
som förråd av hyresgästerna.
Tyvärr hälsar jag på en oktoberkväll och
missar därmed hur det ser ut i dagsljus. Jag
bara anar de röda husen på Åsöberget från
fönstren i Martas lägenhet.
TEXT OCH BILD: INGRID SILLÉN

Internationell konferens om gemensamhetsboende

Överallt i den rikare världen experimenteras med olika former av
gemensamhetsboende. På engelska
kallas de »cohousing« eller »collaborative housing«. Föreningen planerar nu att knyta våra erfarenheter till
dem i andra länder med hjälp av en
internationell konferens våren 2010 i
Malmö.
Dick Urban Vestbro och Kerstin Kärnekull
har genom åren utvecklat värdefulla kontakter i många länder i Nordamerika,
Europa och Asien. Preliminära signaler
visar på ett stort intresse för vad vi valt att
kalla »The First International Collaborative
Housing Conference«. Det blir ett stort
arbete att genomföra konferensen, och vi
räknar med att behöva samarbete med alla
goda krafter inte minst i västra Skåne.
Malmö Högskola väntas upplåta sina lokaler, och vi räknar med ett gott samarbete
med skolan.
Vi hoppas att konferensen ska:
• förstärka utbytet om olika varianter av
bogemenskap i olika länder
• ge våra media en kick att fånga upp
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förstärker arbetet i Sverige

En internationell
konferens om
gemensamhetsboende äger rum
på Malmö Högskola våren
2010.

ämnet genom att visa att Sverige har
något som väcker intresse i andra länder
• påverka bostadssektorns aktörer att ta
frågan om bogemenskap på större allvar
• stärka Kollektivhus NU:s ställning i
samhället.
Konferensen planeras äga rum den ‒ maj
. De två första dagarna ägnas åt studiebesök i sydvästra Skåne och i Köpenhamn.
Taggade med intryck ägnar deltagarna de
återstående dagarna åt diskussioner i plenar och arbetsgrupper. Politiker och andra

aktörer på bostadsmarknaden bjuds in, liksom media.
När konferensen är över ska intresserade gäster ges möjlighet att besöka Göteborgs- och Stockholmsregionerna för mer
kontakter med kollektivhus.
Arbetsgruppen för konferensen består av Dick Urban
Vestbro, Kerstin Kärnekull
och undertecknad.
BERTIL EGERÖ

Skall vi ta hand om – eller förebygga?
Chalmers ordnade den 15–16 oktober
en konferens på temat »Teknik och
byggande för en åldrande befolkning« med deltagare från bland
annat Japan och Korea.
DISKUSSIONEN PRÄGLADES av en genom-

gående oro inför de demografiska förändringarna i världen under de kommande 
‒ åren. Sveriges utveckling, med allt fler
äldre per arbetsför innevånare, är allt annat
än lätthanterlig – och ändock långt bättre
än exempelvis Japans. Där försvårar de
kulturella traditionerna hanteringen av
den demografiska utvecklingen långt mer
än här i Sverige. Den sammantagna bilden
är att medan vi runt om i världen har en
klar bild av hur åldersstrukturen kommer
att förändras har vi inte någon motsvaran-
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de bild av hur dessa förändringar skall
kunna hanteras.
Deltagarna presenterade mot denna
bakgrund en rad spännande tekniska projekt med fokus på hur äldres liv kan underlättas. Ämnena täckte allt från stadsplanering, bostäder och bilkonstruktion till blöjor för inkontinenta. Trots temats tekniska
inriktning berörde många av inläggen även
»mjukvaran« i sammanhanget, främst den
sociala miljöns betydelse för människors
livskvalitet och hälsa.
EN PÅFALLANDE ASPEKT var att projekten
är inriktade på att ta hand om redan existerande behov. I den avslutande diskussionen tog jag därför upp behovet att se hur
hjälpbehov kan förebyggas, något som är
viktigt av såväl humanitära som samhälls-

ekonomiska skäl. Jag nämnde också Kollektivhus NU och den konferens som vi
planerar för år .
Mitt allmänna intryck är att när talisterna börjar fylla , det vill säga på
-talet, behöver vi ha nya former för
vår gemensamma välfärd på plats, med ett
större egenansvar för vår egen välfärd och
med ett långt starkare fokus på att förebygga ohälsa.
Här kan den sociala miljö som kollektivhusen/gemenskapsboenden erbjuder bli
en viktig kunskapskälla. Vi behöver delta i
samhällsdebatten på alla tänkbara sätt. Vi
behöver prata med våra politiska företrädare i kommun, landsting och riskdag om
hur det kan bli lättare att starta fler kollektivhus/gemenskapsboenden.
JOHN F FLETCHER
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Barbro Rahm i matsalen i Sjöfarten.

Historisk tillbakablick på kollektivhusen

Den förverkligade drömmen av »bord duka dig«
Bogemenskapen Sjöfarten hade
invigningsfest den 13 september
2008 och Dick Urban Vestbro, ordförande i Kollektivhus NU, höll tal.
Det återges här i förkortad version.
De flesta kollektivhus i Sverige byggdes på
-talet. Sen stod det stilla ett tag. Nu har
byggandet kommit igång igen. Det är
mycket uppmuntrande. Vi hoppas att det
ska gå bra för er. Vi i Kollektivhus NU vill
följa utvecklingen av Sjöfarten och låta
andra lära av era erfarenheter, på samma
sätt som ni har lärt av Färdknäppen och
andra.

»Bord duka dig!«
Låt oss göra en kort historisk tillbakablick.
En föregångare till dagens bogemenskapshus är de centralkökshus som lanserades för
 år sedan. Det första var Ficks centralbyggnad i Köpenhamn, som byggdes
‒. Initiativtagaren, rektor Otto
Fick tyckte att det var orationellt att varje
familj (bland medelklassen) skulle hålla sig
med hembiträden och att varje bostad
skulle ha ett välutrustat kök. Istället kunde
man klara sig med ett centralt beläget kök
där maten kunde lagas och sedan skickas i
små hissar till lägenheterna. I det hus som
byggdes med  lägenheter kunde man
klara sig med endast sju anställda. En besökare beskrev fördelarna så här:
»den enskildes bekymmer för städning… inköp, eldning, matlagning, ser-
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vering, diskning etc är helt avskaffat.
Vem minns inte det sköna behag man
upplevde som barn när man fick höra
sagan om ’Bord duka dig!’ Centralhushållningen är den förverkligade versionen av ’Bord duka dig’. De lyckliga
invånarna stiger upp på morgonen och
då är frukosten genast klar«.

Galenskapen med ettkökshus
Ni i Sjöfarten kanske inte ska ha gemensam
frukost, men jag hoppas i alla fall att ni får
er saga förverkligad! Jag vill gratulera er till
att ha ett förstående bostadsföretag i ryggen. Vi i Kollektivhus NU vet att det inte
alltid är lätt att få stöd för nya idéer från
den tröga bostadssektorn. I historien finns
många exempel på detta. Jag väljer ett
exempel från Wien . Där byggdes med
stöd av socialdemokraterna kollektivhuset
Heimhof med  lägenheter. Ett kommunalråd från ett annat parti ansåg att ’massutspisning’ möjligen kunde gå an för ensamstående men:
»I varje fall är det rena galenskapen
att en familj ska bo i ett sådant
ettkökshus. Inte heller på sedliga
grunder kan man rekommendera
det, särskilt inte för att unga husmödrar därigenom ska slippa alla
bekymmer för hushållet. - - Avsaknaden av ansvar leder inte till
annat än att arbetsglädjen dödas och
till att dessa kvinnor inte vet vad de
ska göra med sin tid«.

Låt oss tillsammans få tröga kommunalpolitiker att förstå hur bra den här boendeformen är!

Individualism kan frodas
Måste man ge upp något för att bo i
gemenskap? Ja, något måste man nog ge
upp. Men man måste inte vara föreningsmänniska eller särskilt ’kollektiv’ för att
passa in. Man måste bara komma överens
om maten, om städning, inredning av
gemensamma lokaler, och litet om husmöten. Det kan vara bra att ha ett fåtal men
tydliga regler, men inte reglera för mycket.
När Sveriges första funktionalistiska
kollektivhus byggdes på John Erikssonsgatan i Stockholm ville bostadsrättsföreningen som byggde huset visa att kollektivhus mycket väl gick att förena med individualism. Därför anlitade man inredningsarkitekter som möblerade ett antal
utställningslägenheter så varierande som
möjligt.
Kanske är det så att individualismen har
större chanser i en bogemenskap där man
kan välja mellan det gemensamma och den
egna lägenheten, och där man som del i en
parrelation slipper vara helt beroende av
EN människa. Jag ser på Sjöfartens hemsida att ni framhåller kombinationen individuell frihet och kollektiv gemenskap. Det
tror jag alla vi håller med om som bor i
kollektivhus. Jag önskar er lycka till med
båda!
DICK URBAN VESTBRO
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Öppet Hus 2008

Det behövs fler kollektivhus
I ÅR VÄCKTE ÖPPET HUS i kollektivhusen

större intresse än någonsin. Inte mindre än
 kollektivhus hade Öppet hus i början av
oktober. Hela listan lades ut på hemsidan.
Alla som prenumererar på föreningens
elektroniska nyhetsbrev (över ) fick en
inbjudan. Ett gemensamt pressmeddelande sändes ut. De hus som hade egna intresselistor sände ut inbjudningar. I vissa fall
inbjöds lokala medier. Allt detta innebär
att information spreds till många, även om
inte alla tog tillfället att se hur en boendegemenskap fungerar.
Men det var många som hörsammade
inbjudan. Tunnan i Borås hade  besökare. Nybyggda Sjöfarten i Hammarby
Sjöstad, Stockholm räknade in  personer. Södra stations kollektivhus rapporterar  besökare. Bogemenskapen Kornet i
Mölndal (också ganska nybyggt) drog 
besökare. Detsamma gäller Cigarrlådan i
Hökarängen. Många besökare skrev upp
sig på väntelistor.
Ibland var det kaffe och bulle, eller
loppmarknad, som drog intresserade. Men
de allra flesta kom för att sätta sig in i vad
det innebär att bo i en bogemenskap, eller
för att få veta hur man gör för att bli med.
Kollektivhus NU:s tradition att ordna
öppet hus är ett viktigt instrument att
minska fördomarna om och öka intresset

Kollektivhuset Tunnan i Borås hade 250 besökare på Öppet hus. Bilden är tagen när styrelsen i
Kollektivhus NU besökte Tunnan.

för kollektivhus.
Det stora antalet besökare visar att det
finns större intresse än vad befintliga kollektivhus kan tillfredsställa. Det är dags att
organisera upp intresseanmälningarna
och visa på vikten att det byggs nya kollektivhus.
Låt oss ta årets Öppet hus som en stimulans att gå till offensiven för fler kollektivhus!
DICK URBAN VESTBRO

gett olika kooperativ möjlighet att köpa
mark. Sen får de uppföra sina hus efter
egna idéer utifrån vissa givna ramar (typ
att huset inte får vara mer än fem våningar
högt samt skall ha en lokal i bottenplanet).
Även befintliga hus var ombyggda efter
denna princip.
En del hus är uppförda av kooperativ
med invandrare från Ryssland eller Turkiet, en del av äldre, en del av barnfamiljer,
en del av  personer som projekterat ett
helt kvarter med gemensamhetsutrymmen
och en underbar trädgård, en del av enbart
en person, det vill säga enpersonhus, fyra
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En landgång för god gemenskap,
Sydsvenska Dagbladet 12 okt 2008
Kollektivhus – ett boende som alltfler
väljer, Svenska Dagbladet 4 okt 2008
Nu gläntar de på Slottsdörren, Skånska
Dagbladet 4 oktober 2008
Generationsskifte i kollektivhus,
Lokaltidningen i Lund 1 oktober 2008

Ordförande i Kollektivhus NU

Alternativa bostadsprojekt i Tyskland
I TÜBINGEN I SÖDRA TYSKLAND har man

Ett flertal artiklar skrevs om bogemenskap i samband med Öppet hus.
Alla är positiva. Se t ex:

meter brett och tre våningar högt. Studenter får plats i något hus och människor
med låg inkomst får också plats (ssubventionerat). En del hus har idén att det ska
vara billigt att bo, andra att det ska vara
estetiskt. Det är en väldig mångfald. Det
finns arbetsplatser insprängda i området,
även skolor och daghem. Fem restauranger
har redan etablerat sig i området.
I FREIBURG BYGGER MAN efter ett mycket
miljövänligt koncept. Bland annat har man
satsat på att förse husen med solceller. Att
projektera och bygga plushus som ger
energi till nätet är ju en fantastisk idé, vil-

ken man prövar i Freiburg. Alla soltakhus i
Freiburg producerar  miljoner kWh varje
år. Tänk om all världens hus gav energi
istället för att förbruka!
I FREIBURG FINNS DET sex vindkraftverk
som varje år ger ungefär  miljoner kWh.
Det är energi som räcker till   hushåll
och   invånare. I hela Freiburg-regionen finns det  vindkraftverk. Tyvärr är
det fortfarande ganska dyrt med solceller,
men i Tyskland måste kraftbolagen köpa
den producerade elektriciteten och betalar
över tre Euros per kWh. Här finns även ett
gemenskapsboende som man kan läsa om
på http://genova-freiburg.de/
ELISABETH OLSZON
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Fler kollektivhus på gång i Stockholm

1

Klart för en ny bogemenskap för andra
halvan av livet

NU ÄR DET KLART att Stockholm får ytterligare ett kollektivhus. Det ska byggas i
Axelsberg i Hägersten. Det är allmännyttiga Familjebostäder som beslutat bygga en
bogemenskap för »andra halvan av livet«,
det vill säga för personer över fyrtio utan
hemmavarande barn. Det är samma modell som Familjebostäder förverkligat tidigare i Färdknäppen, Sockenstugan och Sjöfarten.
Det nya huset kommer att innehålla
drygt  lägenheter, från ettor till treor. För
gemensamt bruk kommer att finnas kök,
matsal, bibliotek och hobbyrum. Ett »terrassrum« planeras högst upp i huset. Byggstart beräknas ske våren  och inflyttning hösten .
Det kommer att vara obligatoriskt att
delta i den gemensamma matlagningen
och att städa de allmänna utrymmena.
Sannolikt blir det många arbetsgrupper för
uppgifter som matordning, inredning,
trädgårdsskötsel och stadgar för bogemenskapen, säger Ingela Blomberg, ordförande i
boföreningen Framtiden, som organiserar
de medlemmar som vill bo i Axelsberg. För
närvarande har ett -tal personer anmält
intresse. Senare ska man bilda en ideell förening till vilken de intresserade får betala
en avgift som visar att man har för avsikt
att flytta in i huset.
Familjebostäder kommer att vara ägare
till huset, som upplåts till de boende i form
av kooperativ hyresrätt. Erfarenheterna
från bogemenskapen Sjöfarten blir till god
nytta när man ska reda ut frågan om relationen mellan bostadsföretaget, kollektivhusföreningen och de enskilda hushållen.
Är du intresserad av den nya
bogemenskapen? Kontakta i så fall
föreningen Framtidens kassör
Norman Burns
tfn 08-971441 eller per mejl
norman.burns@bredband.net.
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Bogemenskap för
seniorer nära marken

3

Nytt kollektivhus för
blandade åldrar

VI ÄR NÅGRA PERSONER kring de  som

EN NY FÖRENING har startats i Stockholm

börjat känna att våra hus och trädgårdar
blivit för stora och krävande. Därför har vi
börjat fundera över hur vårt nästa boende
ska gestalta sig. Vi hoppas kunna bo tillsammans med människor som vi kan dela
intressen och en del av vardagen med. Vi
vill också att vi i vårt nästa boende ska
kunna bo kvar ett tag efter det att tilltagande ålder skapar behov av stöd.

med målet att få tillstånd ett nytt kollektivhus för blandade åldrar i Stockholmstrakten. För ett och ett halvt år sen bildades
Föreningen för Praktiskt Samhällsengagemang (FPS) för att ordna vissa gemensamma inköp. Nu vill man gå vidare och få
till stånd ett kollektivhus. Som förberedelse
ska den nya föreningen hålla en serie
möten på olika kollektivhus och samtidigt
driva en studiecirkel med boken Gemenskap och samarbete som kurslitteratur. Det
tredje mötet hölls i kollektivhuset Cígarrlådan i Hökarängen  oktober. En plan har
gjorts för ytterligare nio möten.

Huvuddragen i vår idé är:
✓ nära andra, vänner och bekanta, men
inte kollektivt
✓ såväl män som kvinnor och såväl par
som singlar
✓ boende för andra halvan av livet men
ändå inte ett »traditionellt« äldreboende
✓ en medveten miljöprofil
✓ närhet till allmänna kommunikationer,
service och natursköna områden
✓ i en kommun i Stockholmstrakten med
höga ambitioner för sin äldre befolkning.
Vi föreställer oss en tomt på  ‒ 
kvadratmeter där vi kan låta bygga ‒
enplans parhus eller kedjehus, samt ett
gemensamhetshus. Vi vill gärna ha en egen
liten täppa till varje hus och utrymme för
en lite större gemensam trädgård. Vi har
kommit fram till att kooperativ hyresrätt är
den mest intressanta upplåtelseformen. Vi
hoppas i första hand på en tomtanvisning i
Järfälla.
Karin Karlsson, telefon 08–58026653,
070–6211945

Är du intresserad?
Kontakta i så fall Joanna Mellquist
joanna.mellquist@gmail.com
tel 0739987319

Föreningen Framtiden

Framtiden är en ideell förening för människor som är intresserade av bogemenskap i Stockholmstrakten. Föreningen
växte fram ur listan av köande till kollektivhuset Färdknäppen på Södra
Stationsområdet i Stockholm. Eftersom
listan var så lång fanns ett behov att
skapa fler hus av samma modell som
Färdknäppen. Den modellen brukar kallas »andra halvan av livet«, det vill
säga för personer över 40 år utan hemmavarande barn. Föreningen Framtiden
har fungerat som partner till det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder
och varit med om att driva fram bogemenskapen Sjöfarten. Framtiden har
tidigare enbart arbetat med modellen
»andra halvan av livet«, men nyligen
beslöt man att även verka för kollektivhus med blandade åldrar. Föreningen
vill fungera som en lokalorganisation
för kollektivhusintresserade i
Stockholmstrakten. För mer information,
se hemsidan www.boframtiden.se.
Du är välkommen att ta kontakt med
kassören Norman Burns tfn 08-971441,
mejl: norman.burns@bredband.net,
eller med föreningens ordförande
Ingela Blomberg tfn 08-847741,
mejl: blomberg@arch.kth.se
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Ska vi byta, ska vi byta
tjänster med varann?
Ta vara på varandras kunskaper och
byt tjänster med varandra. Det har
man börjat göra på ett organiserat
sätt i kollektivhuset Trekanten.
Att byta tjänster med varandra är på sätt
och vis något självklart i ett kollektivhus.
Det är en av de saker som kollektivhustanken går ut på – att underlätta för varandra
och sig själv genom att utföra olika sysslor
åt varandra. Några av oss diskar åt alla en
dag och några andra lagar mat åt allihop
en annan dag. Men hur funkar det med
andra saker man skulle behöva hjälp med?
Barnvakt, hjälp med en krånglande dator,
bilskjuts eller leta efter billigaste hotellet
när man ska resa någonstans. I många hus
blir det naturligt att man hjälper varandra
med allt möjligt.

System för att byta tjänster

K
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■ ■ ■ DET HÄR ÄR nummer 8 av »BO
TILLSAMMANS« som är föreningen
Kollektivhus NUs informationsblad. Vi
har rullande ansvar för redaktionen.
Den här gången är Dick Urban Vestbro
i Stockholm redaktör. Nästa nummer
görs av Margareta Ossbahr och Maud
Widar i Stolplyckan i Linköping. Hör av
dej till styrelsen om du vill ha med
något bidrag.
Styrelsen i Kollektivhus NU 2008
Ordförande:
Dick Urban Vestbro, Tullstugan
Stockholm, 070-655 94 83,
dickurba@gmail.com
Vice ordförande:
Elisabeth Olszon,
Majbacken, Göteborg

Gunnel Torstenson visar upp husets Tidsbank.

I kollektivhuset Trekanten i Stockholm bor
det drygt  vuxna och alla vet inte riktigt
vilka kunskaper och resurser olika personer sitter inne med. Många av oss drar oss
också för att be någon
kunnig om hjälp, eftersom
man inte vet hur man ska
kunna återgälda just den
Barnvakt,
personen. Men nu har vi
datorhjälp,
bilskjuts…
startat en tidsbank – ett
system för att byta tjänster med varandra
på ett mer flexibelt sätt. Det är hittills
ungefär  personer som gått med, och de
har alla skrivit upp dels vad man kan tänka
sig att hjälpa andra med, dels vad man tror
att man kan behöva för hjälp. Den listan
sitter uppsatt på husets centrala anslagstavla. Vi har tillverkat inplastade kuponger, som gäller för en påbörjad arbetstimme. Alla som är med i tidsbanken har fått
kvittera ut ‒ kuponger var. När man går
ur banken måste man lämna tillbaka lika
många kuponger som man kvitterat ut.
När någon i tidsbanken behöver hjälp
med något kontaktar han eller hon någon
som enligt listan kan tänkas vara villig att
ge den hjälpen. Det är helt och hållet upp
till den som blir kontaktad att säga ja eller
nej. Men ställer man aldrig upp utan bara
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tar emot hjälp får man snart brist på
kuponger.
Tidsbanken har just startat så hur det
kommer att fungera vet vi inte riktigt än.
Risken är att dataexperten och kiropraktorn kommer samla på sig väldigt mycket
kuponger och de som behöver hjälp med
barnvakt kan får svårt att hitta någon som
vill ställa upp med det. Men vår familj har
hittills tjänat tre kuponger på blomvattning, installering av diskmaskin och
krånglig fakturauträkning. Och vi har
använt en kupong för datahjälp och ska
snart använda en till för att få träningsråd.
Den som fick diskmaskinen inkopplad
eller den som fick blomvattning kan i sin
tur hjälpa dataexperten med bilskjuts.

Mer hjälp till varandra
Jag tror att det här kan bli ett bra system
för att hjälpa varandra ännu mer än vad
man annars gör, genom att spontant kan
be någon om hjälp och sen försöka återgälda den personen. Det är ett bra sätt att
utnyttja all den kompetens och de resurser
som finns i ett stort kollektivhus. Och så
bidrar det ytterligare till att vi lär känna
varandra bättre och det är alltid positivt.
ULRIKA EGERÖ, TREKANTEN

Kassör: John Flechter, Tersen Falun
Ordinarie:
Gunnel Torstensson, Trekanten
Stockholm, Hans von Zeipel, Svärdet
Stockholm, Taru Niemi, Fiolen Lund
Suppleanter:
Elsa Grip, Slottet, Lund
Margareta Ossbahr, Stolplyckan
Linköping
Maud Widar, Stolplyckan Linköping
Adjungerad:
Ingela Blomberg, Föreningen
Framtiden Stockholm
Vill du prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev? Skicka ett e-post till
nyhetsbrev-kollektivhus-NU-subscribe@
googlegroups.com
Du kommer att få nyhetsbladet Bo tillsammans och annan information relaterad till kollektivhusboende.
På hemsidan www.kollektivhus.nu
finns listan över kollektivhus i Sverige.
Vet du något hus som inte finns med
där, hör av dej till Dick Urban Vestbro
070-655 94 83, dickurba@gmail.com
På hemsidan kan man också sätta
in en bytes- eller intresseannons.
Mejla till hans.vonzeipel@comhem.se

Medlemskap

Kollektivhus betalar efter antal lägenheter: 300–600 kr. Enskilda personer
kan bli stödmedlemmar för 150 kr/år.
Plusgirokonto 43 88 62–5.
Ange vem som betalar samt e-post
eller annan adress.
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