
  

 

 

 

 

 

Kära politiker i Familjebostäders styrelse och i Stockholms Stad . 

 

 

 

 

Det är vi som inte får bo tillsammans, för att ni bestämt er för att överge målen för kommunens 
bostadsbyggande. Vi är två föreningar - Kombo och Framtiden - som består av ca 160 barn, 
ungdomar, föräldrar och äldre som vill bo tillsammans i ett hyreshus där vi också kan ha 
gemensamma aktiviteter och en matservering där vi regelbundet lagar mat åt varandra . 

På samma sätt som i de 20-talet kollektivhus som bland andra Familjebostäder tidigare har byggt i 
Stockholmsområdet. 

Sedan 2008 har vi planerat vårt boende, besökt befintliga kollektivhus, genomfört studiecirklar och 
diskuterat fram ett koncept för just vårat sociala och miljösmarta boende. I april 2011 fick vi efter 
kontakter med samhällsnyttiga Familjebostäder ett glädjebesked om att de beslutat att bygga ett 
kollektivhus för alla åldrar i Stockholms södra förorter. Familjebostäder har under senare år haft 
Stockholms Stads uppdrag att stå för byggandet av nya kollektivhus.  En tomt i Årstastråket pekades 
ut, men projektet rann ut i sanden.  

I augusti året efter, 2012 fick vi träffa nye VD:n Magdalena Bosson, som  istället lovade oss ett hus 
med miljöprofil i Norra Djurgårdsstaden. Men Familjebostäder fick ingen tomt av Stockholms stad att 
bygga det på. Istället frågade de oss i våras, om vi ville flytta in i ett renoveringsprojekt i Rinkeby, ett 
äldreboende som inte klarade dagens krav. 

  



 

 

Den 21 augusti träffade kollektivhusföreningarna Kombo och Framtiden, 
Familjebostäders VD Magdalena Bosson, som sa att vi nu startade processen mot ett 
kollektivhus med miljöprofil i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Vi blev entusiastiska över huset i Rinkeby, som skulle kunna vara en del i den pågående 
förnyelseprocessen i stadsdelen. Vi kände att vi skulle vilja bidra till att blanda upp den segregerade 
stadsdelen med en ny typ av boendeform.  

Vi skred till verket och tog fram ett förslag till renovering av det tidigare äldreboendet ”medhårs”, 
där vi tar tillvara de vackra 70-talsköken och befintliga badrum och slår ihop en del av 
smålägenheterna. En skonsam renovering som skulle kunna leda till något så unikt som ett fräscht 
hus till rimliga hyreskostnader. 

Men nu tog det plötsligt stopp. I ett mail skriver Familjebostäder att de inte längre vill träffa oss för 
att ta del av förslaget vi tidigare i höstas, på vårat förslag, kom överens om att vi skulle ta fram:  

 ” Sannolikheten för ett kollektivboende i Kvarnberget är för dagen tämligen liten. Vårt huvudspår 
vad avser alternativet bevara/bygga om är student- och forskarbostäder tillsammans viss fortsatt 
volym omsorgsboende. Inriktningen grundas bland annat på tydlighet i våra ägaruppdrag för 2014 



och tiden därefter. Vi har idag heller inte några projekt i vår totala projektportfölj med profil 
kollektivboende.”  

Med det hälsar de oss God jul och ett Gott nytt år. 

Vad de hänvisar till är alltså att det inte längre står något i ägaruppdraget från er till dem, att 
fortsätta bygga kollektivhus i Stockholm. Med de direktiv ni politiker i Familjebostäders styrelse och i 
Stockholms stadsfullmäktige givit allmännyttan, har ni alltså raserat allt socialt bostadstänkande som 
inte rör studenter och forskare, alla miljöambitioner och alla försök att kontrollera de skenande 
kostnaderna för nybyggnad och renovering i Stockholm. Detta är värden som vi bostadssökande 
borde få möjlighet att välja mellan, och som vi uppfattar att de flesta partier faktiskt är eniga om. 

Vi ber er tänka om och till det stundande nya året ge de allmännyttiga bostadsföretagen i uppdrag 
att främja valfrihet och ett bra boende för alla invånare. Annars bör ni komma med en väldigt bra 
förklaring till varför vi inte får någon möjlighet att bo tillsammans. Så vi vet vad vi ska välja i 
september. 

 

Kollektivhusföreningarna Kombo och Framtiden 

För mer information kontakta: 

Mette Kjörstad, Kombo, 070-488 91 59, drivecity@hotmail.com 

Ingela Blomberg, Framtiden, 070-734 14 26, ingela.blomberg@boomgruppen.se 
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