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KUL T UR  NY HE T E R

I en vä xa nde s ta d tving a s  vi a tt dela  på  y tor na  
oc h i S toc kholm ha r  det nu blivit exklus ivt 
a tt bo i kollektiv. Det s kr iver  Annic a Kvint, 
r eda ktör  på  tids kr iften Arkitektur, i del 3  a v 
a r tikels er ien ” S toc kholms  vä xtvä r k” .
 ○Bogemenskap. Bo ihop.  Co-living. 

Ju mer skriande Stockholms 
 bostadsbrist blir, desto fler namn 
får det som förr kallades kollektiv-
boende.
Men det är sällan 1930-tals-

kollektiv à la Alva Myrdal eller 
1970-talskollektiv som i filmen 
”Tillsammans” det handlar om. 
Kollektiva lösningar av i dag hand-
lar oftare om bostadsrättsfören-
ingar som lockar med gemensam 
övernattningslägenhet, lobby eller 
vinterträdgård.
”Bo litet. Lev stort” som en fast-

ighetsutvecklare har uttryckt det. 
Och just retoriken kring det kollek-
tiva är intressant. På 30-talet  ansågs 
trångboddhet leda till ohälsa och 
kriminalitet. Nästan hundra år 
 senare framställs det snarare som 
kvadrat smart och yteffektivt att bo 
litet.
Ytterst handlar det om två saker: 

marken i Stockholm blir dyrare och 
staden mer digitaliserad. Stock-
holm blir en av de första städerna 
i världen att få 5G-nätverk och vårt 
digitala leverne påverkar allt från 
kontor och varuhus till bostäder.

I dag är det många som startar 
eget och under de senaste åren 
har Stockholm fått fler co-working 
spaces, där framför allt mindre fö-
retag delar på kontorsyta. Nästa 
steg i den utvecklingen är Co-living 
spaces, menar Mattias Hansson, 
 tidigare chef för co-working-klub-
ben Epicenter och numera konsult:
– I en växande stad måste vi dela 

på ytan. Om Stockholm ska kunna 
attrahera arbetskraft måste det ock-
så finnas bostäder. Co-living är kan-
ske inte något för familjer, men för 
unga, yrkesverksamma människor 
kan det vara en fortsättning på det 
korridorliv de levt som studenter.

Co- wor king- klubben  Alma på 
Nybro gatan i Stockholm räknar 
med att inviga ett Co-living space 
på Östermalm i februari 2019. Verk-
samhetsansvarige Fredrik Carl-
ström berättar att man planerar ett 
stort, gemensamt kök men också 12 
individuella lägenheter, varav den 
minsta är 20 kvadratmeter och den 
största 50.
Men Co-living är mer för en ung, 

välbärgad medelklass än för den 

” St oc kholms  växt vär k”  del 3.

Kollekt iv  på  ma r kna dens  v illkor  

Byggemens kapen Håll Koll Bo s öker  
mar kanvis ning i St oc kholm s edan 
s ju år  t illbaka. 201 7 s ökt e man t ill-
s ammans  med Slät t ö på År s t afält et .
 Illus t rat ion: Mandaworks  Adept 

med tunn plånbok. På Tech Farm, 
ett annat Co-living space i Stock-
holm, kostar ett eget krypin på fem 
kvadratmeter 6 500 kr i månaden.
Har man inte möjlighet att bo 

i lyxkollektiv är det betydligt 
 svårare att hitta kollektivboende 
i Stockholm. I Tyskland är det van-
ligt med bygg- och bogemenskaper, 
där medlemmarna själva är aktiva 
i byggprocessen och därmed kan 
välja ett boende anpassat till egna 
behov och plånböcker. I städer 
som München går i dag drygt 20 
procent av markanvisningarna till 
byggemenskaper, som ofta också 
är bo gemenskaper.

Men i Sver ige är   idén relativt ny, 
och medan till exempel Göteborgs 
kommun bestämt sig för att fem 
procent av markanvisningarna ska 
gå till bygg- och/eller bogemenska-
per, har Stockholms stad hittills 
intagit en betydligt mer avvaktande 
inställning.
Håll Koll Bo är en byggemenskap 

som vill bygga ett socialt, ekono-
miskt och ekologiskt hållbart kol-
lektivhus. Under sju års tid (!) har 
föreningen ansökt om markanvis-
ningar på sex olika ställen i Stock-
holm. Nu ser det ut som att den 
kanske kan få en direktanvisning 
i Skärholmen.
Maria Block, ansvarig arkitekt 

för Håll Koll Bo, berättar att bygg-
gemenskapen vill ha en tomträtt 
för ko operativa hyresrätter men att 

Stockholms stad vill sälja marken. 
Den skulle kosta ca 30 miljoner kro-
nor och sådana summor är det svårt 
för en byggemenskap att hosta upp. 
Bankerna är ovana och oförstående 
inför den här typen av projekt och 
regelverken är inte anpassade.
– Till saken hör att SKB, som är 

ankarbyggherre i Skärholmenpro-
jektet och bygger kooperativa hyres-
rätter, kräver att få tomträtter med 
argumentet att man annars inte får 
ekonomi i projektet. Staden kräver 
alltså mer av den lilla byggemen-
skapen än av stora SKB, säger Maria 
Block.
Håll Koll Bo har ändå inte gett 

upp hoppet. Nu söker byggemen-
skapen, i samarbete med bland 
andra Stockholms Stad, ett forsk-
ningsanslag från Vinnova för att 
kunna låta finansiella specialister 
förenkla processen för byggemen-
skaper i Sverige.
– Nya, kreativa regelverk är nöd-

vändiga om vi ska kunna utveckla 
nya bygg- och bogemenskaper, 
 konstaterar Maria 
Block.

An n i c a  Kv i n t  
kons t @dn.s e

Läs  t idigar e delar  av ” Stoc kholms  
växtvärk”  på dn.s e/kultur

_
”Co-living är  kanske 
inte något för 
 familjer, men för 
unga, yrkesverk-
samma människor 
kan det vara en 
 for tsättning på det 
korridorliv de levt 
som studenter.”

Mat t ias  Hans s on,  t idigare c hef för 
en c o-working-klubb oc h numera 
kons ult .


