
Finns det kollektivhus 
på din hemort?
På dessa orter finns minst ett kollektivhus:

KOLLEKTIVHUS – ETT ALTERNATIV

Att bo för sig själv är bra
– men ännu bättre är
att bo i gemenskap

Både ensamstående och barnfamiljer kan ha
ett boende med gemenskap och samarbete
med grannarna. 

De som bor kollektivhus har sin egen lägen-
het och ingår samtidigt i en gemenskap som
utvecklas genom samarbete.

Det finns många grupper som arbetar för
gemenskapsboende, bland annat i: 

Göteborg: Föreningen Boihop m.fl.
Malmö: Föreningen Kollektivhus i Malmö
Stockholm: Föreningen Framtiden; Kombo m.fl.

Alla kontaktuppgifter hittar du på 
www.kollektivhus.nu 

Du kan också följa oss på Facebook, där vi
erbjuder ett diskussionsforum och där du har
möjlighet att söka eller erbjuda bostad i 
kollektivhus

Riksföreningen Kollektivhus NU är en intresse-
förening för kollektivhus/ gemenskapsboende
som 
• sprider kunskap om kollektivhusboende
• verkar för fler kollektivhus
• stöder grupper som arbetar för att skapa nya

kollektivhus. 

Kontakta oss på info@kollektivhus.nu 
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Kollektivhus NU: www.kollektivhus.nu

Lekrum i Stacken, Linköping

Du hittar dem och många andra på vår hem sida
www.kollektivhus.nu

� hyresrätt
� bostadsrätt
� kooperativ hyresrätt/

blockuthyrning
� planerade

� Linköping

� Falun

� Göteborg

Stockholm �

� Malmö
� Lund

� Helsingborg

� Borås

� Växjö

� Karlskrona

� Härnösand

� Uppsala

� Örebro

� Gävle

� Landskrona

� Tyresö 

� Södertälje
Huddinge �

Borås
Falun
Gävle
Göteborg
Helsingborg
Huddinge
Linköping
Lund
Malmö

Mölndal
Stockholm
Södertälje
Trosa
Uppsala
Väddö
Värmdö
Växjö
Örebro

I boken »Gemenskap
och samarbete i kol-
lektivhus och boge-
menskap«  kan du
läsa mer. 
Beställ den från 
www.kollektivhus.nu
eller www.migra.nu
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Vad är ett kollektivhus?

I dag finns det över fyrtio kollektivhus i Sverige
från Gävle i norr till Skåne i söder.

I de husen 
• har alla en egen komplett lägenhet
• ordnas ofta gemensamma måltider
• samlas man i gemensam förvaltning och 

skötsel av huset
• ges stora möjligheter till umgänge och gemen-

samma verksamheter

På Kollektivhus NU:s hemsida finner du alla
adresser: www.kollektivhus.nu

Spontana möten och frihet för barnen

– Det bästa med att bo i kollektivhus är
de spontana mötena och det avspända
umgänget, säger Jenny Wanselius som
bor med man och två barn i kollektivhu-
set Tre Portar i Skarpnäck, Stockholm. Att
äta i det gemensamma matlaget är en
fantastisk möjlighet till samvaro.  

– Jag gillar också friheten för barnen
som har ett helt hus och en gård att röra
sig på, och tryggheten i att det alltid
finns andra bekanta vuxna runt omkring.
Vi ingår i ett sammanhang här, det blir 
nästan som i en liten by – fast i staden.

Hur fungerar det i kollektivhus?

1. Många kollektivhus är hyresrätter i allmän -
nyttan, en del hus är bostadsrätter, andra är
kooperativ hyresrätt.

2. I ett stort gemensamt kök lagas middag av
de boende, för de boende. Man deltar i mål -
tiden när man så vill.

3. I de flesta hus finns hobbylokaler, verkstad,
bastu, gästrum m.m., liksom gemensam
tvättstuga och torkrum.

4. Man sköter sig själv i sin lägenhet, och deltar
i skötseln av allt det gemensamma – storkö-
ket, matsalen, hobbyrummen, kanske ett
 bibliotek, en trädgård m.m.

5. I många hus kan man boka de gemensamma
lokalerna för sin privata fest. Gemensamma
tidningar och tidskrifter, en stor-TV, en gemen-
sam symaskin m.m., minskar vardagens utgif-
ter.

Jenny Wanselius med Viggo på gården 
utanför Tre Portars ateljé.

Tersen i Falun.
Kollektivhuset Södra Station i Stockholm.
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