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— VAR MED OCH BYGG  
ETT HÅLLBART BOENDE

Nu byggs ett kollektivhus på uppdrag 
av MKB. Föreningen Kollektivhus 
i Malmö – KiM har varit med från  

början. Föreningen har funnits sedan hösten 2009 
och är politiskt och religiöst obunden. Hösten 
2012 har föreningen ett hundratal medlemmar 
som representerar alla åldrar.

Kollektivhuset består av ett fem-
våningshus med ett sammanlänkat 
gårdshus. Detta har formen av 

fyra radhus med en gemensam takterrass.  
Höghuset har lägenheter i fyra plan och gemen-
samhetslokaler i botten- och på vindsvåningen.

Planen är att KiM:s medlemmar under 
våren 2014 ska kunna flytta in i 45  
hyresrätter med en variation från ettor 

till sexor. Resterande lägenheter och de som blir 
lediga senare förmedlas genom Boplats Syd.

Kollektivhus är en helt ny boendeform 
för MKB och tas fram i samarbete 
med bland andra KiM:s medlemmar. 

Projektet genomförs som en så kallad 
samverkansentreprenad där KiM, ägaren  
MKB, byggaren NCC och arkitekterna från 
Kanozi tillsammans deltar i hela processen i  
olika arbetsgrupper.

KiM har under sina tre år haft regel-
bundna medlems- och arbetsgrupps-
möten. Medlemmarnas beslut har följt 

med föreningens representanter till byggherre, 
byggare och arkitekter. Många förslag och 
motförslag, mängder av ställningstaganden 
och problemlösningar har kantat den stundtals 
påfrestande men hela tiden levande processen 
fram till det första spadtaget i korsningen 
Lantmannagatan/Sofielundsvägen.

K iM:s vision har varit ett fint, 
vackert och annorlunda 
hus enligt värdegrunden: 

Samarbetsgemenskap för att 
främja ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet i 
boendet.v

Deltagare på medlemsmöte i KiM.
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— EKOLOGISKT BYGGANDE  
I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN

KiM förespråkar ekologiskt byggande med 
hållbara och miljövänligt producerade 
material som går att återvinna i största 

möjliga mån. Ett levnadsmönster med minskad 
förbrukning av energi och andra naturresurser är 
ett mål i sig för kollektivhuset.

Miljö- och energigruppen har anlitat en 
extern energikonsult, gjort studiebesök 
och förkovrat sig i ekologiskt byggande 

för att kunna framföra kollektivhusföreningens 
önskemål.

KiM:s Miljö- och energigrupp har under 
samarbetet med MKB tryckt på att 
kollektivhuset ska byggas i passivhus-

teknik. Det har resulterat i det energisnålaste hus 
som MKB någonsin har byggt - ett lågenergihus  
med välisolerade väggar och ett smart ventilations-
system som minskar energiåtgången. 

Visst tillskott för värme och varmvatten 
krävs. och det kommer att levereras via 
fjärrvärme.

All el som levereras till kollektivhuset 
kommer att vara miljövänlig och 
vattenförbrukningen ska minimeras. 

KiM gläds åt att MKB i detta projekt 
haft ambitionen att få högsta möjliga 
miljöklassning enligt SGBC – Sweden 

Green Building Council. Systemet används för 
första gången av MKB. 

Miljöaspekterna tillvaratas också genom 
egna odlingar på gård, tak, väggar, i 
växthus med mera, samt kompostering.
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— EGEN FÖRVALTNING  
MINSKAR KOSTNADER

Hyres- och förvaltningsgruppens uppgift 
har huvudsakligen varit att få ner  
boendekostnaden och säkra de boendes 

inflytande på husets skötsel. Man har diskuterat 
vilken grad av självförvaltning hyresgästerna kan 
ta på sig. Trappstädning, gårdsunderhåll  samt 
större eller mindre reparationer påverkar drifts-
kostnaderna och därmed hyran. 

Kostnader för boendet förbilligas dessutom 
av att privata kringkostnader kan delas 
av flera. Det kan till exempel gälla 

tidningsprenumerationer, bredband, inköp av 
livsmedel och bruksartiklar. Bottenvåningen är 
utrustad med ett  lagerutrymme till förmån för  
storköp. Där finns även sopsortering och stora frysar 

som kan medföra att varje lägenhet inte behöver 
utrustas med separat frys 

I kollektivhuset har alla boende egen hyres-
lägenhet med eget kök, men lite mindre till ytan 
än normalt. Alla hushåll betalar en liten del av 

hyran till gemensamma utrymmen som storkök, 
matsal, musikrum, förråd etc. Separat gästrum i 
huset har varit ett högt prioriterat önskemål och 
kommer att finnas på vindsplanet. 

Gemensamma fin- och grovverkstäder med 
apparater och verktyg håller också nere 
kostnaderna för hushållen. 

Några medlemmar i Hyresgruppen har möte.
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— PRÄGEL AV SOCIAL GEMENSKAP

Både lägenheter och gemensamma 
utrymmen erbjuder i viss mån flexibla 
lösningar så att rummen kan anpassas efter 

önskemål. I lägenheterna kan ett vardagsrum 
bli två sovrum, planlösningen kan vara öppen 
eller traditionell, ett extrarum i de gemensamma 
utrymmena kan förvandlas till tonårsrum, en 
yogastudio till keramikverkstad etc.

Lägenheterna är genomgående med köket 
vänt ut mot de gemensamma balkong-
gångarna som vetter mot gården.

Huset ger även möjlighet till kollektiv 
i kollektivet genom sina fyra- till 
sexrumslägenheter som kan delas av flera. 

KiM har tydligt förmedlat att man inte vill 
ha parkeringshus för bilar. Föreningen 
har utifrån detta ställningstagande 

medverkat till att sänkt parkeringsnorm antagits 
av stadsbyggnadsnämnden. I gengäld har 
dimensionen på cykelrummet blivit större än 
normalt.

Arkitektur- och designgruppen 
har gjort ett flertal studiebesök 
som underlag för beslut. 

En av KiM:s medlemmar, som är 
arkitekt, har periodvis även varit 
anställd av MKB för ett nära 
samarbete.

Arkitektur/design-gruppen har bland 
annat diskuterat vilka utrymmen som 
ska vara gemensamma, antal och 

storlek på lägenheterna och framför allt hur  
kommunikationen i huset kan främja social 
gemenskap. Ett av resultaten har blivit en för hela 
huset gemensam trapp- och hissdel, liksom socialt 
inbjudande balkonggångar mot gårdssidan med 
entréer till de flesta lägenheterna.

Samma funktion fyller det så kallade 
entrétorget i bottenvåningen samt tvättstugan 
som utformats för att vara trivsam. Med 

glasvägg och sittplatser i anslutning till storkök och 
matsal erbjuder den särskilda kommunikations- 
möjligheter. 

God sikt över och mellan olika delar av huset 
främjar också gemenskapen, lekrummet 
kan till exempel överblickas från köket. 

Samtidigt kan den som känner för det välja mer 
skyddade externa trappor till sin respektive lägenhet.

Femvåningshuset får en stor gemensam 
balkong längst upp medan gårdshuset får 
grönt tak som man kan odla på. Det nås  

via balkonggångarna.


