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VAD ÄR BYGGEMENSKAPER?

En Byggemenskap är en grupp människor som i 
egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsam-
mans planerar, låter bygga och använder en byggnad. 
Byggemenskaper vänder på den traditionella roll-
fördelningen i byggprocessen och gör demokratiska 
sammanslutningar till byggherrar. Det innebär en ny 
typ av beställarroll och för individerna en större fri-
het att få ett boende anpassat efter de egna villkoren 
och behoven

OM FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER

Föreningen för byggemenskaper bildades i no-
vember 2011 med syftet att verka för att idén om 
byggemenskaper slår rot och utvecklas i Sverige. 
Föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar 
och förmedlar kunskap om byggemenskaper och ut-
gör en gemensam plattform för alla som har intresse 
för byggemenskapens idé.
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1. OM RAPPORTEN
Diskussionen om hållbar stadsutveckling pågår i hela 
landet. Den är högst aktuell i Järfälla, norr om Stock-
holm.  Kommunen har en stark tillväxt och man vill 
skapa variation, mångfald och småskalighet i den 
bebyggelse som växer fram.

Föreningen för Byggemenskaper och Järfälla kom-
mun samarrangerade en konferens den 28 januari 
2015 som diskuterade dessa frågor. Byggemenskaper 
kan bidra till att uppnå de mål som Järfälla och flera 
andra kommuner satt upp. 

Ca 50 personer deltog på konferensen.

Ylva Sandström har varit projektledare och Sara 
Svensson har gjort dokumentationen i samarbete 
med Ylva. Båda är styrelsemedlemmar i Föreningen 
för Byggemenskaper. 

Föreningen vill rikta ett varmt tack till Anders C 
Eriksson, stadsarkitekt i Järfälla kommun, för gott 
samarbete och för stödet till konferensens genom-
förande.

Presentationer från konferensen kan laddas ner från 
föreningens hemsida, adress:

www.byggemenskap.se/konferens-28-januari
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Det är mycket som händer i Järfälla kommun.  
En ny översiktsplan är på gång vilket kräver en 
kraftsamling. Barkarbystaden byggs ut i etapper 
på ett f.d. flygfält. Tunnelbanan förlängs från 
Akalla till Barkarby station och ska enligt planer-
na vara klar 2021.

En skola av massivträ byggs av Skanska och öpp-
nas nästa år (2016). Ica och småbutiker ska byggas 
och dagvattenanläggningar ska skapas i parkerna. 
Marktilldelningar kommer ske per kvarter med en 
arkitekt för varje. Detta grepp kan ge möjligheter för 
byggemenskaper att vara med och bygga i kvarteren. 
Ett kvalitetsprogram skall styra standarden på nybyg-
gnationerna.

Det satsas på kollektivtrafiken, främst den nya tun-
nelbanan men också pendeltåg. Tunnelbanan förvän-
tas bli en katalysator för stadsutveckling. I dagsläget 

finns ett behov att bygga 825 lägenheter per år, 
vilket är något att bita i. Just nu finns en plan för 590 
bostäder. 

En fråga Anders C Eriksson ställde var ”Hur 
förhåller man sig till miljonprogrammen?” Han gil-
lar inte riktigt att använda ordet miljonprogram då 
det har en negativ klang. Han ser byggnaderna och 
lägenheterna som gedigna och ljusa, men att miljön 
mellan husen kan vara påver och anonym. Därför 
planerar man gårdar som kan kompletteras med 
byggemenskaper i en mer kvartersmässig struktur. 
En annan fråga han tog upp var: ”Hur använder vi 
marken på ett hållbart sätt? Planen där är att göra 
”de gröna fingrarna” i kommunen tillgängliga för fler 
och omvandla dem till en tilltalande framsida i flera 
områden. 

Kommunen arbetar med ett projekt som kallas “En 
kaj mot det gröna”. Järfälla har fått pengar från 
Delegationen för Hållbara Städer för detta.  Man 
har undersökt gränsen mellan stad och land och 
av projektet blir det en idé- och debattbok. Boken 
diskuterar hur man kan binda ihop, men samtidigt 
säkra, gränssnitt mellan stad och land. Den innehåller 
också verktyg för hur detta kan gå till, med nedslag i 
Järfälla.  

Järfälla använder sig av olika ytor för nybyggna-
tion. En ”el-gata” ska grävas ned vilket ger stora 
utvecklingspotentialer. Även ett reservat vid Mälaren 

kommer att användas. I planeringen finns förebilder 
på stadstyper, exempelvis hur stadsdelen Markhagen 
skulle kunna få samma typ av stadsbild som Tübin-
gen i Tyskland, men med stadsodling runt området. 

ANDERS C ERIKSSON

STADSARKITEKT, JÄRFÄLLA KOMMUN

2. VARFÖR EN KONFERENS OM HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH 
BYGGEMENSKAPER?

“I planeringen finns förebilder på 
stadstyper, exempelvis hur stadsdelen 
Markhagen skulle kunna få samma 
typ av stadsbild som Tübingen i 
Tyskland, men med stadsodling runt 
området. Utbyggnaderna är planerade i 
mindre etapper för att mindre aktörer, 
t.ex byggemenskaper, själva eller 
tillsammans med större aktörer, skall 
kunna delta.”
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Utbyggnaderna är planerade i mindre etapper för 
att mindre aktörer, t.ex byggemenskaper, själva eller 
tillsammans med större aktörer, skall kunna delta. I 
bästa fall kan dessa planer också minska vardagsre-
sandet. 

Planeringen i enlighet med detta påbörjas snart, med 
trafikstart 2021 för utökad kollektivtrafik och nya 
resemönster.

AVSLUTANDE REFLEKTION, INTRYCK FÖR JÄR-

FÄLLA:

Konferensen avslutades även med att Anders C 
Eriksson, Järfällas stadsarkitekt, reflekterade över vad 
han tar med sig hem från konferensen. Han tycker att 
det är viktigast att ha ett kommunalt samarbete mel-
lan kommunerna, ett informellt nätverk, som stöd 
för att kunna omsätta idéer på hemmaplan.  Efter 
valet hösten 2014 har det blivit en ny politisk konstel-
lation i kommunen. Då är det viktigt att ”bearbeta 
politiken”. I samband med utbildningen av nya poli-
tiker kan man ta med frågan om byggemenskaper. 
Bostadsbyggandet har länge mest varit en ekonomisk 
verksamhet och det har saknats fokus på de sociala 
värdena och hållbarhet och bärkraftighet. Marktilldel-
ningar behöver bli mer varierade. 

BARKARBY CITY II, URBAN STRUCTURE PROPOSAL
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Staffan var med och startade föreningen för att 
försöka inspirera kommuner och allmänheten till 
att byggemenskaper ska få större plats i byggan-
det. 

Staffan började med att ta upp ett exempel. Bygge-
menskapen Casablanca i Linköping har jobbat för att 
få det boende de önskar, men efter drygt 10 år orkar 
de inte fortsätta dra i projektet. Staffan beskrev detta 
som ett typexempel på hur små initiativ inte får stöd 
och hjälp från kommunen. De flesta projekt som 
lyckats i Sverige har fått stöd från större företag som 
har god ekonomi. 

Staffan fortsatte att prata om byggemenskaper ur ett 
perspektiv där de används som ett stadsbyggnadsin-
strument. Tübingen i Tyskland är den stad han anser 
är bäst på att få byggemenskaper att fungera. Staden 
är ungefär lika stor som Lund. De började arbeta 
med byggemenskaper på 90-talet. Ledorden där är 
öppna nedervåningar, hög densitet och satsning på 
rummen mellan husen. 

Att kunna genomdriva byggemenskaper beror på hur 
man hanterar marken och hur man ger markanvisnin-
gar. Frågorna som ska ställas för att få till bra städer 
är: Vem ska bygga? och Vad gör det för skillnad? 

För att få idén och kunskapen om byggemenskaper 
att nå ut och leva i stadsbyggandet behövs ca 5 st bra 

förebilder. De byggemenskaper som projekterar och 
bygger på eget ansvar, behöver ändå mycket profes-
sionell hjälp. Fördelar med byggemenskaper är att 
det blir billigare främst för att de inte har några risk- 
och vinstpåslag. I Tyskland tycker bankerna bygge-
menskaper är säkrare med mindre kreditförluster än 
”klassiska” byggprojekt. 

En annan fördel är att man får en varierad stadsbild 
i mindre skala. Byggemenskaper kan ha lättare att 
hitta någon som är intresserad av verksamheter i 
husens bottenplan. Även om grupperna är homogena 
skapar många små grupper tillsammans variation. 
Med byggemenskaper har också fler råd till egen ägd 
lägenhet. Byggemenskaperna konkurrerar i vissa fall 
ut de andra byggarna eftersom de har bättre koncept. 
Variationen av byggemenskaper kräver mycket arbete 
men Tübingen tycker att det är värt det då man får 
en bättre stad. Det är inte bara i Tübingen det finns 
många byggemenskaper. München har som målbild 
att 20-40 procent av nyproduktionen ska ske med 

STAFFAN SCHARTNER

ARKITEKT OCH ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN FÖR 
BYGGEMENSKAPER

3. KOMMUNERNAS UTMANINGAR I STADSUTVECKLINGEN

“Det är inte bara i Tübingen det finns 
många byggemenskaper. München 
har som målbild att 20-40 procent 
av nyproduktionen ska ske med 
byggemenskaper och ett bra koncept 
gör att de kan köpa mark billigare.”
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byggemenskaper och ett bra koncept gör att de kan 
köpa mark billigare. 

Det är viktigt att inse att det är kommunerna som ser 
till att det går att bygga byggemenskaper. I Stock-
holm säger kommunen att ”Vi behandlar alla lika” 
men villkoren gör att större byggherrar har mycket 
större möjligheter. 

Det som kommunerna behöver göra är:

1. Skapa mindre fastigheter

2. Detaljplanera först

3. Markanvisa med fast pris och kvalitetskriterier

4. Inspirera, ge kunskap, och kanske även 
”matchmaka” människor.

5. Lägg betalning så sent som möjligt

Bra exempel finns i planeringen av Vallastaden i 
Linköping och hur Upplands Väsby planerar sin stad-
sutbyggnad. Hållbarhetskriterierna med sociala kon-
cept är det viktigaste, inte arkitekturen eller priset. 
Byggemenskaper är också bra för svaga marknader. 

Staffan informerade om att den 7- 10 maj sker 
föreningens nästa studieresa, till Tübingen och 
Freiburg och den 9-11 oktober går en studieresa till 
Berlin och Hamburg. BYGGRÄTTSTILLDELNINGAR I TüBINGEN
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I dagsläget pågår planeringen för bygge-
menskaper på tre ställen i Göteborg, alla i halv-
centrala lägen. De har startat som stadsplaner-
ingsprojekt. 

Göteborg har stort behov att bygga mycket då infly-
ttningen är stor. Nu görs dubbelt så många planer 
jämfört med för några år sen.  Men takten behöver 
egentligen fördubblas för att alla som behöver ska 
få en bostad. Göteborg har en stor stadsmässig 
separering vilket har lett till att staden till ytan är 
mycket utspridd om man jämför med andra städer. 
Detta ger en segregerad och ineffektivt fungerande 
stad. Planen är därför att bygga den nya staden i den 
gamla staden. Men det är inte bara viktigt att bygga 
mycket, det som byggs måste också vara bra. Täthet 
är ett ledord. Sammanlänkat vägnät ett annat. Björn 
Siesjö tror på tävlingar för de viktigare byggnad-
erna. Mindre gaturum planeras i nya områden. Det 
finns många möjligheter i utrymmet kring älven, där 
nuvarande logistikverksamheter kan flyttas. Idag sker 
förtätningar på Backaplan, Masthuggskajen, Heden, 
Bergsjön och Gamlestadstorget. 

Det planeras med andra ord ett annat Göteborg 
med mer täthet. Björn Siesjö beskriver en polaritet 

mellan de som vill att inget ska ändras till att allt ska 
förändras. Västlänken ger mycket förändring men 
hur bygger man den tillfälliga staden under tiden? 
Inför Göteborgs 400 års kalas vill kommunen bygga 
”saker” som ger stolthet för staden. Stadsplanemäs-
sigt är vad som händer i husens bottenvåningar det 
viktigaste. Det är också viktigt med en ökad tillgäng-
lighet till vattnet i staden

FRÅGOR OCH SVAR

“Vilken roll bör byggemenskaper ha i Göteborg 
om 15 år? “
Ca 20-50 procent av det som byggs bör vara bygge-
menskaper. Staden behöver styra mindre i planerna. 
Björn tycker att istället för att kunna säga nej när det 
är för sent (enligt PBL) ska medborgarmedverkan 
komma in i de tidiga planprocesserna. Det försöker 
nu Göteborgs stad att göra. 

“Hur gör ni för att få med de små aktörerna?”
Det arbetet startar just nu. Staden har ett tydligt poli-
tiskt uppdrag för att främja mindre aktörer. Staden 
behöver behålla ett visst ägande. Planerna bör anpas-
sas för mindre fastigheter. 

Staffan Schartner tillade att byggemenskaper har ett 
egenintresse av att kvaliteten på det byggda blir bra 
till skillnad från en del större byggbolag. Om detta 
kopplas till kvalitetskriterier satta av kommunen be-

höver de inte vara så detaljerade.

“Varför är det viktigt att bygga på ett nytt sätt?“
Vi ska bygga på alla sätt, små och stora projekt, för 
att få en varierad stad!

BJÖRN SIESJÖ

STADSARKITEKT I GÖTEBORG STAD

4. VILKA VISIONER STYR STADSUTVECKLINGEN I GÖTEBORG?

“Ca 20-50 procent av det som byggs 
bör vara byggemenskaper. Staden 
behöver styra mindre i planerna.”
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Josephine Nellerup tycker att Malmö har en 
stadsplan som kan främja byggemenskaper.

Det finns en stark värdegrund från politiken. 
Bland annat finns Malmökonventionen för ett 
hållbart Malmö. Den har fokus på de sociala 
frågorna och har som mål att segregationen ska 
minska. Ledord är att förändra det som redan 
finns. Nära, tätt, grönt och funktionsblandat är 
målord. Josephine Nellerup ser byggemenskaper 
som en spelare här.  

I stadsbilden är det viktigt med liv. Förtätning i 
trafiknära lägen är därför strategiskt. Det är viktigt 
att stadsplaneringen ger intressant arkitektur, stärker 
stadens sociala utmaningar samt har god innovation, 
ekonomi och realism.

Josephine Nellerup visade nedslag på 5 platser där 
byggemenskaper är möjligt. 

1. Västra hamnen, där kommunen har nära sa-
marbete med en liten byggare, som har en stark 
drivkraft för cykeln. Denne planerar att göra små 
lägenheter och/eller lägenhetshotell. 

2. Nära kontinentalbanan i kvarteret Gulmåran. 
Där arbetar kommunen med tre arkitektkontor 
med fokus på återvinning och återbruk. Bokaler, 
bostäder och hållbarhet är ledord. 

3. Stadion har ett planprogram med multihallar, 
fritidsverksamhet och idrott. Här vill kommunen 
pröva att få ett fast slutpris på hyresnivå. 

4. Kroksbäck, miljonprogram. Två områden be-
höver knytas samman av ett mellanliggande 
grönområde. Här planeras byggnader som kan ta 
hand om nivåskillnader och samtidigt skapa en 
säker plats där det tidigare känts osäkert.

5.  Norra Sorgenfri är ett av de största utveck-
lingsområdena i Malmö. Här finns en hel del 
industrimiljö som ska omvandlas till bostäder. 
Ledord är små fastigheter, arkitekter och  varia-
tion. Detta är ett bra läge kollektivtrafikmässigt. 
Området ska kompletteras med skola och för-
skola. I området planeras även att ett gammalt 
bussgarage ska bli en mötesplats med kultur 
både för yrkesverksamma och fritidsengagerade. 
Byggstart blir hösten 2015.  Det finns nu en 
markanvisning på radhus som skulle kunna passa 
en byggemenskap. Det är bara att höra av sig om 
man är intresserad!

JOSEPHINE NELLERUP

PLANCHEF MALMÖ STAD

5. STADSBYGGNADSKVALITÉER I MALMÖ

“Det finns nu en markanvisning på 
radhus som skulle kunna passa en 
byggemenskap. Det är bara att höra av 
sig om man är intresserad!”
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För att göra den här typen av stadsutveckling krävs 
mod, kreativitet, engagemang, drivkraft, förankring 
och pengar. Det är också viktigt att vara tydlig med 
vad kommunen vill. 

FRÅGOR OCH SVAR

“Jobbar ni med aktiva strategier för att under-
lätta för byggemenskaper? “
Kommunen har två olika premisser beroende på om 
kommunen äger mark eller inte. Det som skiljer ut 
Malmö Stad är korta processer samt en snabb och tät 
process. Kommunen skapar byggherregrupper där 
byggherrarna tillsammans kan prata ihop sig, kom-
munen ser till att de möts och kan diskutera hållbar-
het, marknadsföring och markfrågor. Seminarier och 
debattkvällar är viktigt. 

Vilka är skillnaderna på hur Göteborg och 
Malmö jobbar?
Främsta skillnaden är att Malmö är en mindre stad 
och har andra förutsättningar. Kommunen har en 
tajt process mellan öp, dp och bygglov. Det är viktigt 
att fokusera på rätt saker i rätt steg. Det är viktigt att 
sluta ”loopa” processerna. 

JOSEPHINE NELLERUP LYFTE FRAM FEM ExEMPEL PÅ PLATSER FÖR BYGGEMENSKAPER
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Knivsta ligger längs med järnvägen mellan 
Uppsala och Stockholm. I ett projekt i Sågen-
området har kommunen köpt mark och satt upp 
energikrav som är 20 procent lägre än kraven i 
BBR.

Idag når inte ens hälften av det som byggs i Sverige 
BBRs krav, sa Martin. Tittar man på vad de boende 
oroar sig för är de relativt oroade för energikost-
nader. Martin tycker vi behöver långsiktiga bestäl-
lare som vill satsa på energifrågorna. Numera får 
kommunen inte längre ställa högre energikrav än 
BBR. Martin funderar på om problem kan lösas med 
byggemenskaper? Det finns olika system eller tank-
esätt på hur man löser energifrågan. Vilken bit kan bli 
bättre om man löser detta med byggemenskaper? 

Studier visar att det i ett livscykelperspektiv bara är 
ca 300kr/mån som skiljer ett standardhus och pas-
sivhus. Det kan därför behövas incitament för att 
välja det som främjar en hållbarare stad. 

FRÅGOR OCH KOMMENTARER

- Västerås Stad har haft särkrav. För att få byggherrar 
att bygga mer energieffektivt behövs bättre infor-
mation om varför det är viktigt och bra att bygga 
energieffektivt. Företag med egen förvaltning är en 
bra målgrupp.

- Det finns studier som visar att bogemenskaper släp-
per ut mindre koldioxid. 

- Lukas Memborn, miljöstrateg i Göteborg, menar att 
miljökriterierna i markanvisningar är fokuserade på 
stora byggherrar eller industriellt byggande. Det som 
behövs nu är nya kriterier som inte bara räknar energi 
per kvadratmeter, utan kriterier som har en bredare 
syn på ekologisk hållbarhet, exempelvis hur mycket 
energi det går åt att ta fram materialen som används i 
byggandet. 

- Mindre merkostnad på standard än på passivhus - 
hur ska man tolka det? 

- Byggemenskaper är inte fast i sitt tänk som stora 
byggherrar kan vara. De kan lättare påverka sina 
projekt 

- Djäknebergsbrantens byggemenskap, Västerås: 
“den här konferensen är som vin”, starten på något 
nytt. De jobbar idag med ett prospekt. Föreningen 
har 24 medlemmar, men fler står på kö för att vara 
med. Västerås politiker tycker att denna förening och 
deras projekt är intressant.

MARTIN WETTERSTEDT

ENERGISTRATEG FRÅN KNIVSTA

6. SMÅSKALIG OCH DECENTRALISERAD ENERGIPRODUKTION I KNIVSTA

“Numera får kommunen inte längre 
ställa högre energikrav än BBR. Martin 
funderar på om problem kan lösas med 
byggemenskaper?”
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Ylva och Nils berättade om hur denna bygge-
menskap kom till och hur den fungerar idag. 
Understenshöjden ligger i en närförort till Stock-
holm och består 44 lägenheter i radhusbebyg-
gelse på en skogstomt. Bebyggelsen är utlagd i 5 
olika husgrupper. Upplåtelseformen är bostad-
srätt. 

Det började för 25 år sen med några aktiva och 
miljöintresserade personer som bodde i Björkhagen 
startade föreningen Ebba. Målet var att kunna bygga 
en ekoby. Ebba fick en markanvisning av Stockholms 
stad tillsammans med HSB Stockholm och SMÅA. 
HSB utsågs till byggherre. I början av 1990-talet up-
pstod en allvarlig samhällsekonomisk kris som bl.a. 
ledde till att nästan allt byggande gick i stå.  Men det 
uppstod också en vilja att testa nya möjligheter på 
bygg- och bostadsmarknaden. 

Medlemmarna till Understenshöjden kom från tre 
köer, från Ebba, HSB och SMÅA. Den som ville vara 
med i projektet fick bli medlem i Ebba, som hanter-
ade hela tillkomstprocessen. Trots köer från olika 
håll gick det väldigt bra, mycket tack vare ledarna. 
Det krävs att någon vågar och vill leda som också 
har kunskap och kan inge förtroende. Alla blivande 
medlemmar inhämtade kunskap och var med om att 
ta beslut. Ett brukarombud utsågs att föra gruppens 
talan och föreningens medlemmar betalade lön till 
detta ombud. Vid beslutstillfället om att vara med 

eller hoppa av, betalade medlemmarna 10 000 kr. Vid 
det andra beslutstillfället, när man valde lägenhet och 
husgrupp, betalade man 15 000 kr. 

Utan HSB, och utan de duktiga ledarna, hade ekobyn 
och byggemenskapen inte kunnat genomföras. Pro-
jektet uppfördes med tre olika nivåer av självbyggeri, 
där kom SMÅA in i bilden. Byggaren Platzer gick 
tyvärr inte plus på projektet. 

Efter inflyttningen 1995 startades en bilpool i en 
egen ekonomisk förening, dit grannarna i stadsdelen 
bjöds in. Efter 20 år bor ca 75 procent kvar av de 

medlemmar som flyttade in. Ett visst generations-
skifte pågår dock idag. Föreningen fortsätter att 
göra saker gemensamt.  Det finns en separat inköps-
förening för ekomat.  Föreningen fixar snöröjningen 
i egen regi och har köpt en egen traktor för detta.  
Detta arbete ersätts. Vissa arbetsinsatser ersätts 

YLVA SANDSTRÖM OCH NILS SÖDERLUND

STYRELSEMEDLEMMAR I FÖRENINGEN 
BYGGEMENSKAPER, BOENDE I BRF. 
UNDERSTENSHÖJDEN I BJÖRKHAGEN I 
STOCKHOLM 

7. BYGGEMENSKAPEN UNDERSTENSHÖJDEN I BJÖRKHAGEN, 
STOCKHOLM

“Efter inflyttningen 1995 startades en 
bilpool i en egen ekonomisk förening, 
dit grannarna i stadsdelen bjöds in. 
Efter 20 år bor ca 75 procent kvar av 
de medlemmar som flyttade in. Ett 
visst generationsskifte pågår dock idag. 
Föreningen fortsätter att göra saker 
gemensamt.”
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ekonomisk medan det mesta förvaltningsarbetet görs 
genom självförvaltning.  

I Gårdshuset finns en gemensamhetslokal och ett 
kök, en tvättstuga och ett utrymme för en pelletspan-
na. Gårdshuset används flitigt, för föreningsändamål 
och för privata fester och t.ex. danskurser.  

Det finns också avfalls- och miljöhus, bl.a. med ett 
återanvändningsrum som används flitigt.

Idag är det dags att se över de tekniska systemen, 
framförallt energisystemet, där vissa delar börjar ta 
slut. En utredning har tillsatts med en konsult. 

Varför har det då inte blivit fler byggemenskaper som 
Understenshöjden? 

Det var kris då för 25 år sen. Då såg HSB annorlunda 
på medlemmars engagemang och på sin roll som 
byggherre.   

EKOBYN OCH BYGGEMENSKAPEN UNDERSTENSHÖJDEN I STOCKHOLM
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Kerstin inledde med att säga att det behövs 
politiker som tycker att byggemenskaper är bra 
och sprider kunskap om dem. Utan kunskap om 
byggemenskaper kan inte allmänheten efterfråga 
detta.

Kerstin har skrivit en bok om ”Att bygga seniorbo-
ende tillsammans”. I boken finns exempel på över 
20 projekt, med blandade upplåtelseformer, som 
tillkommit både genom nybyggnation och ombyg-
gnation. Böckerna kan dock ge lika mycket stöd till 
byggemenskaper som inte består av seniorer. 

Hur gör man då?

Det behövs först en samverkansmodell genom en 
intresseförening. Nästa steg är att bestämma upplå-
telseform. Man behöver ta ställning till om man vill 
köpa, själv bygga fastigheter eller samarbeta med en 
fastighetsägare, kort sagt - det behövs en genom-
förandemodell.  Om man väljer bostadsrätt som 
upplåtelseform är ett tips att kombinera detta med en 
ideell förening för all vardaglig och social verksam-
het.

Lagnö Gård utanför Trosa är ett exempel på en 
byggemenskap, som fick en markanvisning för ett 
par år sen av kommunen och anlitade en arkitekt. 
De vill bygga i egen regi och ha kooperativ hyresrätt 
som upplåtelseform (ägarmodellen). Detaljplanen är 

antagen. Men nu har istället beslutet om byggstart 
överklagats. 

Tersen i Falun är ett annat exempel. Två familjer 
köpte ett äldreboende som kommunen beslutat att 
lägga ned, med befintliga hyresgäster. Vartefter lägen-
heterna blivit lediga har de byggts om och ihop för 
att bli större. Ibland har studenter varit hyresgäster. 
Så småningom skapades en kooperativ hyresrätts-
förening med ägarmodell. 

Solhem, i Älmsta norr om Norrtälje, är också en 
kooperativ hyresrättsförening med ägarmodell.  För 
några år sen fanns här ett äldreboende som kom-
munen beslutade att lägga ner. Civilsamhället i 
Älmsta gick igång och det ledde till att byggnaderna 
köptes av den nybildade khr-föreningen och det blev 
en ombyggnation till fullvärdiga lägenheter. Finan-
sieringen av projektet löstes med hjälp av Ekoban-
ken. Köket i äldreboendet var nästan nyrenoverat och 

KERSTIN KÄRNEKULL

ARKITEKT

8. INTRESSEGRUPPER SÖKER BYGGHERRE FÖR BLIVANDE 
BYGGEMENSKAP

“Det behövs först en samverkansmodell 
genom en intresseförening. Nästa 
steg är att bestämma upplåtelseform. 
Man behöver ta ställning till om man 
vill köpa, själv bygga fastigheter eller 
samarbeta med en fastighetsägare, 
kort sagt - det behövs en 
genomförandemodell.“
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kunde hyras ut till en cateringfirma i utbyte mot att 
de också serverar mat till de boende i huset.

Vid undersökningar av ekobyar har det visat sig att 
de boende tyckt att det bästa är samarbetet med gran-
narna. Detta visar hur viktigt det är att jobba ihop sig 
innan inflyttningen. Och detta sker ju automatiskt i 
en byggemenskap.

Föreningen Framtiden i Stockholm organiserar 
intresserade för gemenskapsboende. Man förordar 
projekt med ca 40 lägenheter och hyresrätt som up-
plåtelseform. Man har också kontakter med byggher-
rar. För att det ska bli en fungerande bogemenskap 
måste de boende ta eget ansvar och också skapa 
något gemensamt. 

I boken ”Bygga seniorboende finns sju steg för hur 
man gör ett byggemenskapsprojekt. Stegen beskrivs 
så att de riktar sig till både byggemenskaper och 
kommuner. 

Kerstin poängterade att det är viktigt för kommunen 
att de lyfter fram de projekt som finns. 

De finns bra exempel att titta på i Danmark där 
kommunerna har jobbat systematiskt med boge-
menskaper. I Danmark kallas de bofaelleskab. Ker-
stin framhöll att det behövs en processlots för att 
intressegrupperna ska klara sig hela vägen genom 
hela processen. Hon avslutade med budskapet att det 

är upplyftande att det finns startgrupper i hela landet!

• www.byggtjanst.se  Man kan beställa boken 
”Bygga seniorboende tillsammans” från Byg-
gtjänst. Kerstin har varit med om att skriva den 
boken.   

• www.migra.nu   Från detta förlag kan man köpa 
boken ”Gemenskap och samarbete”, skriven av 
personer som är aktiva Kollektivhus Nu. SABO 
gav stöd till bokens framtagande.
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Lars Malmgren har arbetat med att etablera 
den kooperativa hyresrätten sen 2001. De kri-
tiska hindren för byggemenskaper är att bl.a att 
kunna skapa en gemensam målbild, att identi-
fiera marknadsförutsättningarna och gruppens 
genomförandeförmåga. Målet med en bygge-
menskap ska vara att bo bra under en lång tid. 

Det finns två varianter på kooperativ hyresrätt, 
ägarmodell och hyresmodell. I ägarmodellen äger 
föreningen huset medan i hyresmodellen så blockhyr 
föreningen en eller flera fastigheter av en fastighet-
sägare. Lokala förutsättningar bestämmer vilken 
modell av kooperativ hyresrätt man ska välja. Bostad-
srätt, ägandelägenheter eller vanlig hyresrätt är också 
möjligheter.

Sedan visade Lars exempel på föreningar som använt 
sig av de olika modellerna.

HYRESMODELLEN

Bo Aktiv Landgången i Malmö: De bildade 
en förening och fick stöd att göra en funktions-
beskrivning. Finansieringen skedde via fastighet-
sägaren.

Växthuset i Karlskrona: Växthuset koopera-
tiv hyresrättsförening är en hyresmodell, och en 
avknoppning från Seniorhusföreningen i Karlsk-
rona, som är en paraplyförening. Karlskronahem 

är fastighetsägare och hyr ut ett punkthus med 23 
lägenheter till föreningen. Toppfinansieringen står 
föreningen för via upplåtelseinsatserna. Här har man 
hittat en samarbetsmodell från början med avtal och 
tydlighet om ansvar. 

ÄGARMODELLEN

Byagården i Tomelilla: Detta är en kooperativ 
hyresrättsförening med ägarmodell. Byagården består 
av 12 enplanshus och ett s.k. klubbhus. Det fanns 
en färdig detaljplan när föreningen startades, men 
den var väldigt styrd och det var svårt för föreningen 
att påverka. Medlemmarna anslöt sig till den khr-
föreningen från dag 1. Upplåtelseinsatserna ligger 
mellan 400 000 kr och 500 000 kr. Efter projektets 
”slut” sa medlemmarna att ”vi flyttar samman med 
vänner, inte med främlingar”. Medlemmarna hade 

LARS MALMGREN

UTVECKLINGSBOLAGET AB

9. HUR KAN BYGGEMENSKAPER REALISERA SINA PROJEKT?

“Kommunen går in med borgen för 
att täcka toppen av byggkreditivet. 
Detta kommer senare att täckas av 
medlemmarnas upplåtelseinsatser 
när dessa senare läggs om som 
lån. Kommunen kommer via 
en förlustgaranti att återbetala 
upplåtelseinsatsen när en hyresgäst 
flyttar ut om det skulle saknas 
tillträdande medlemmar.”
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inget kapital att satsa i projektet så byggaren Midroc 
gick in med en garanti. Lars företag hade rollen som 
projektutvecklare. 

 Notholmen i Nordmaling: Detta är ett samarbete 
mellan kommunen, Utvecklingsbolaget Sverige AB, 
Peab och den kooperativa hyresrättsförening som 
bildats, en ägarmodell. Det blir byggstart under år 
2015. Kommunen går in med borgen för att täcka 
toppen av byggkreditivet. Detta kommer senare att 
täckas av medlemmarnas upplåtelseinsatser när dessa 
senare läggs om som lån. Kommunen kommer via en 
förlustgaranti att återbetala upplåtelseinsatsen när en 
hyresgäst flyttar ut om det skulle saknas tillträdande 
medlemmar. När en ny medlem flyttar in får kom-
munen tillbaka de pengarna”.

Bra partners som Lars arbetat med är:

• Coompanion: de kan hjälpa till med föreningsbi-
drag och rådgivning för tidiga skeden.

• Peab: de är den totalentreprenör och den byggare 
som visat det största intresset. 

• Reinhold Markanvisningar, har som affärsidé är 
att jobba med kooperativ hyresrätt och har också 
ett intresse av byggemenskaper. 
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”Att ta tag i sin bygd” kallade Anders Johansson 
sin föreläsning. Han är ordförande i Lungerbyg-
dens ekonomiska förening. Detta är en liten by 
mellan Köping och Örebro, där det bor ca 300 
människor.  Bygden har många små företag, gott 
om föreningar och människorna som bor där är 
engagerade. 

Det fanns ett enda hyreshus i byn som kommunen 
ägde, men 2002 ville de sälja huset. Byggnaden var 
sliten och flera av lägenheterna var inte uthyrda. 
Flera människor i byn gick snabbt samman och 
bildade Lungerbygden ekonomisk förening, som 
inte bara skulle engagera sig i detta hus. Föreningen 
köpte huset för 500 000. De lyckades få lån av en 
sparbank och en av anledningarna kan ha varit att 
de sa till banken ”om vi får låna av er bank kanske 
medlemmarna byter till er bank”. Föreningen gjorde 
en renovering i liten skala och lyckades hyra ut alla 
tomma lägenheter på ett par månader. Senare blev 
hyresgästerna medlemmar i den ekonomiska förenin-
gen. 

När föreningen tänkte börja engagera sig i annat så 
brann huset upp. Men föreningen fattade beslut att 
det skulle byggas nya lägenheter igen. Från början 
fanns det planer på självbyggeri men bygget skedde 
med en entreprenör i slutändan. Efter diskussion 
med arkitekten och entreprenören byggdes 6 marklä-

genheter. Några idéer fick rationaliseras bort av 
entreprenör och arkitekt. Men de boende är nöjda 
med resultatet.

Idag arbetar föreningen för lokal utveckling, sköter 
badplatser, bygger bredband och renoverar en mack.

I framtiden ser föreningen att de ska bygga fler 
bostäder, då det inte är lönsamt för andra byggherrar. 

Anders Johansson anser att det är avgörande att 
samla in pengar lokalt. Förr fanns ju fler medlems-
banker, och sådana vore bra att ha i dagsläget.

Anders träffar många engagerade människor som vill 
bygga och bo tillsammans ungefär som i Lungerbyg-
den, men som inte hittar andra intresserade.  Därför 
behövs det matchmaking på något sätt.   

Kerstin Kärnekull berättade att det fanns aktivitet-
sinspektörer förr. ”Byggsektorn skulle må bra av det 
idag” sa hon med ett leende.

ANDERS JOHANSSON

COOMPANION I ÖREBORO

ORDFÖRANDE I LUNGERBYGDENS EKONOMISKA 
FÖRENING

10. LUNGERBYGDEN EKONOMISK FÖRENING BYGGDE HYRESRÄTTER I 
ETT LITET PROJEKT

“I framtiden ser föreningen att de 
ska bygga fler bostäder, då det inte är 
lönsamt för andra byggherrar. Anders 
Johansson anser att det är avgörande att 
samla in pengar lokalt. Förr fanns ju fler 
medlemsbanker, och sådana vore bra att 
ha i dagsläget.”
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ATT TA TAG I SIN BYGGD OCH BYGGA SJÄLVA NÄR INGEN ANNAN GÖR DET.
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Efter fikat på eftermiddagen diskuterade del-
tagarna runt borden. Vi ägnade sedan en stund 
åt att lyssna på varandra om vad som hade sagts. 

• Byggemenskaper kan vara ett sätt att ta tillbaka 
makten från stora byggbolag till de som ska bo. 
Den sociala hållbarheten glöms bort eller så vet 
man inte hur man ska göra för att skapa sådan 
hållbarhet. 

• Byggemenskaper tar upp stora stadsbyggnads-
frågor som att minska avståndet mellan de som 
utformar och de som bor. Styrningen av sådana 
stadsbyggnadsfrågor är framförallt en politiker-
fråga.

• Någon sa att ”det är dags att avindustrialisera 
byggindustrin”. Det är industrins organisation 
som inte fungerar, inte de industriella byggme-
toderna.

• Är verkligen byggindustrin de som snabbast kan 
bygga bostäder? 

• Byggemenskaper är den lilla kreativa motreak-
tionen på det stora byggandet. 

• Det var intressant att höra om de små kom-
munerna där byggemenskaper kan handla om 
överlevnad. Tinna Harling från Tjörn sa att ”det 
är enkelt att jobba med de stora drakarna. Men i 

en liten kommun finns de inte närvarande och att 
kunna bygga bra projekt i mindre skala kan just 
handla om kommunens överlevnad”. 

• Linköpings kommun har svårt att hitta bygge-
menskaper till Vallastaden. Hur gör man? 

• I Finland finns en ny lag som ska vara bra för 
byggemenskaper. Den kan användas som före-
bild, likaså exemplen från Tyskland. Det är viktigt 
att föra dialogen om hur vi verkligen vill bo med 
kommunens invånare. Man kan t.ex. arbeta med 
ett open space på temat ”Hur vill du egentligen 
bo?” 

• Några ville liva upp allmännyttan. En deltagare 
framförde att allmännyttan är långsiktiga och 
stabila aktörer och kan spela en roll i samman-
hanget. Någon sa att allmännyttan skulle kunna 
initiera projekt och sedan överföra dem till de 
byggemenskaper som bildas. I Göteborg finns tre 
exempel på intressegrupper som samarbetar med 
allmännyttan. Kommuner skulle också kunna ha 
en särskild kö till kollektivhus.

• Det är viktigt att även föra diskussionen på det 
nationella planet. När man har fler goda ex-
empel som skapar en kritisk massa, kan bygge-
menskaper spridas. En arkitekt bland deltagarna 
sa att ”Hjulet uppfinns varje gång. Beskriv några 

olika tillvägagångssätt om hur man startar bygge-
menskaper och lägg på en hemsida”. 

• Flera underströk att det är viktigt med ett kom-
munnätverk.  Det känns som om olika kommu-
ner uppfinner hjulet igen och igen. Ett förslag 
är en gemensam hemsida för kommuner så de 
kan dra nytta av varandra. Staffan Schartner, 
ordförande i Föreningen för Byggemenskaper, 
berättade att han har tagit kontakt med SKL om 
byggemenskaper. Han hoppas annars att förenin-
gens hemsida ska kunna bli en plats för nätverk 

11. NEDSLAG I GRUPPDISKUSSIONERNA

“Det Uppsala har goda erfarenheter 
av fastpris på markanvisningarna, med 
kvalitetskrav. Det blir mindre jobb med 
detaljplanen då den kan vara mindre 
detaljerad. I den här modellen säljer 
kommunen inte marken förrän efter 
bygglovsbeslutet, för att man först 
vill se att byggherren gör vad man 
sagt att man ska göra. Detta sätt att 
handlägga ger goda förutsättningar för 
byggemenskaper. Att planlägga före 
markanvisning har gjort att kommunen 
kan göra större detaljplaner på ett 
mer effektivt sätt och få ett smidigt 
genomförande.”
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att ha utbyte med varandra. 

• Det finns massor av utvecklingspengar hos den 
statliga myndigheten Vinnova. Man skulle kunna 
söka pengar från deras program Agenda Livs-
miljö för ett kommunnätverk. Även Teknikföreta-
gen ska ha pengar man kan söka för sådana 
ändamål.  

• På detta sätt kan man visa framfötterna och nå 
ut. På en sådan hemsida skulle goda exempel för 
kommuner som är nybörjare kunna visas.

• Idag är det viktigt att lyckas med de ekonomiska 
argumenten för byggemenskaperna. Men för vem 
och i vilket tidsperspektiv är saker ekonomiskt 
hållbara? Det är viktigt att lära sig att vrida på 
argumenten.

• När kommunen skriver om sin markanvisning-
spolicy bör det ”läggas krut på den” så att den 
också kan främja byggemenskaper. 

• Man måste börja med politiken för att tjän-
stemännen ska kunna arbeta med detta.

• Germund Landqvist från Uppsala sa att kom-
munen legat efter länge vad gäller stadsplanering 
men nu har man tagit stora kliv framåt. Uppsala 
har goda erfarenheter av fastpris på markan-
visningarna, med kvalitetskrav. Det blir mindre 

jobb med detaljplanen då den kan vara mindre 
detaljerad. I den här modellen säljer kommunen 
inte marken förrän efter bygglovsbeslutet, för att 
man först vill se att byggherren gör vad man sagt 
att man ska göra. Detta sätt att handlägga ger 
goda förutsättningar för byggemenskaper. Att 
planlägga före markanvisning har gjort att kom-
munen kan göra större detaljplaner på ett mer 
effektivt sätt och få ett smidigt genomförande. 

• Kerstin Kärnekull fick sista ordet i diskussionen 
och uppmanade kommunerna att ”vårda dessa 
startarföreningar.”
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ANDRA RAPPORTER FRÅN FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER

KOMMUNERNA OCH BYGGEMENSKAPSTANKEN - EN 

LÄGESBILD (RAPPORT 2013:1)

Karin Telldén och Erik Berg har på uppdrag av Förenin-
gen för Byggemenskaper undersökt inställningen till och 
förkunskaperna om byggemenskaper hos Sveriges kommu-
ner

Föreningens rapporter och andra skrifter kan laddas ner från hemsidan www.byggemenskap.se
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