
Kollektivhus
i Malmö

- trivsamt och hållbart boende



Ett hus på gång!
Föreningen Kollektivhus i Malmö - KiM - är en ideell förening
som vill ha bostäder som är hållbara socialt, ekonomiskt
och ekologiskt.
Kollektivhus kan vara ett svar på de kraven. Vi vill samla
människor som tycker att kollektivboende är en intressant
idé, och som vill vara med att utveckla den.
KiM har funnits sedan hösten 2009 och är politiskt och re-
ligiöst obunden. Hösten 2012 har föreningen ett åttiotal
medlemmar som representerar alla åldrar.

Vad är ett kollektivhus?
I ett kollektivhus bor man i egen lägenhet.
Dessutom finns i huset gemensamma lokaler där de boende kan
umgås, laga mat, äta tillsammans och utöva fritidsaktiviteter.
De boende i huset är medlemmar i en husförening. Där tar man
gemensamma beslut om husets drift och skötsel och andra
gemensamma frågor.
Kollektivhus är ett hus som är öppet för alla som vill vidga hem-
mets gränser, men ändå ha sitt eget att dra sig tillbaka till.



Nu byggs på uppdrag av MKB ett kollektivhus i Sofielund,
där föreningen KiM har varit med i planeringen från början.
Lägenheterna blir hyresrätter.

Huset ska
• vara ett hus där alla är välkomna oavsett ålder eller förutsät t-
ningar
• gå att bo i för hushåll med små ekonomier
• ha lägenheter i många storlekar
• ge tillgång till rum för aktiviteter utanför den egna lägenheten
• understödja möjligheten att samarbeta och umgås
• vara trevligt att vistas i var man än befinner sig
• erbjuda ytor för stadsodling
• vara energisnålt och ekologiskt
• byggas så att underhåll och reparationer minimeras i framtiden
• till stor del förvaltas av de boende själva

Mjuka värden
Värdegrunden för huset ska vara allas lika värde, och samarbete
för att främja ekologiska, ekonomiska och sociala mål  i boendet. 
Huset ska ha utrymmen för umgänge och för egna och gemen-
samma fritidsaktiviteter.
Lokalerna för umgänge och hobby ska byggas flexibla för att
kunna förändras efter behov. 
Som hyresgäst har man stor möjlighet att påverka sitt boende,
eftersom man är medlem i husföreningen. En förutsättning för
att huset ska fungera är att de boende är aktiva i skötsel och
beslut som rör huset. 
Att delta i arbetsgrupper som matlag, trädgårdsskötsel osv, enligt
egna intressen, ger trivsel och sammanhang. Det är sådant som
man ofta saknar i vanliga hyreshus och villaområden. Praktiskt
samarbete gör att demokratin i kollektivhusboendet växer fram
på ett naturligt sätt.



Gemenskap + integritet

= kollektivt boende

Är du intresserad?
Läs mer om föreningen och vad som är på gång på
www.kollektivhus.wordpress.com
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